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FICHA DE DIAGNÓSTICO

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO	I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o texto.

Como nessas poéticas e populares legendas de um dos mais poéticos livros que se têm escrito, o Flos 
sanctorum, em que a ave querida e fadada acompanha sempre a amável santa de sua afeição — Joaninha 
não estava ali sem o seu mavioso companheiro. Do mais espesso da ramagem, que fazia sobrecéu àquele 
leito de verdura, saía uma torrente de melodias, vagas e ondulantes como a selva com o vento, fortes, bra‑
vas, e admiráveis de irregularidade e invenção como as bárbaras endeixas de um poeta selvagem das 
montanhas… Era um rouxinol, um dos queridos rouxinóis do vale que ali ficara de vela e companhia à sua 
protetora, à menina do seu nome.

Com o aproximar dos soldados, e o cochichar do curto diálogo que no fim do último capítulo se refe‑
riu, cessara por alguns momentos o delicioso canto da avezinha; mas quando o oficial, postadas as sentine‑
las a distância, voltou pé ante pé e entrou cautelosamente para debaixo das árvores, já o rouxinol tinha 
tornado ao seu canto, e não o suspendeu outra vez agora, antes redobrou de trilos e gorjeios, e do mais alto 
de sua voz agudíssima veio descaindo depois em uns suspiros tão magoados, tão sentidos, que não disseras 
senão que preludiava à mais terna e maviosa cena de amor que esse vale tivesse visto.

O oficial… — Mas certo que as amáveis leitoras querem saber com quem tratam, e exigem, pelo 
menos, uma esquissa rápida e a largos traços do novo ator que lhes vou apresentar em cena. 

Têm razão as amáveis leitoras, é um dever de romancista a que se não pode faltar.
O oficial era moço, talvez não tinha trinta anos; posto que o trato das armas, o rigor das estações e o 

selo visível dos cuidados que trazia estampado no rosto acentuassem já mais fortemente, em feições de 
homem feito, as que ainda devia arredondar a juventude.

A sua estatura era mediana, o corpo delgado, mas o peito largo e forte como precisa um coração de 
homem para pulsar livre; seu porte gentil e decidido de homem de guerra desenhava ‑se perfeitamente sob 
o espesso e largo sobretudo militar — espécie de great ‑coat inglês, que a imitação das modas britânicas 
tinha tornado familiar dos nossos bivaques. Trazia ‑o desabotoado e descaído para trás, porque a noite não 
era fria; e via ‑se por baixo elegantemente cingida ao corpo a fardeta parda dos caçadores, realçada de seus 
característicos alamares pretos e avivada de encarnado…

Uniforme tão militar, tão nacional, tão caro a nossas recordações — que essas gentes, prostituidoras 
de quanto havia nobre, popular e respeitado nesta terra, proscreveram do exército… por muito português 
demais talvez! Deram ‑lhe baixa para os beleguins da alfândega, reformaram ‑no em uniforme da bicha!

Não pude resistir a esta reflexão: as amáveis leitoras me perdoem por interromper com ela o meu 
retrato.

Mas quando pinto, quando vou riscando e colorindo as minhas figuras, sou como aqueles pintores da 
Idade Média que entrelaçavam, nos seus painéis, dísticos de sentenças, fitas lavradas de moralidades e 
conceitos… talvez porque não sabiam dar aos gestos e atitudes expressão bastante para dizer por eles o 
que assim escreviam, e servia a pena de suplemento e ilustração ao pincel… Talvez: e talvez pelo mesmo 
motivo caio eu no mesmo defeito…

AlmeidA GArrett, Viagens na minha terra, Capítulo XX, edição crítica de Ofélia Paiva Monteiro, Lisboa, INCM, 2010 [1846].
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	 	Explicite	a	importância	simbólica	do	canto	do	rouxinol	neste	excerto,	tendo	em	conta	o	
relacionamento	amoroso	que	vai	existir	entre	Carlos	e	Joaninha.

	 	Comprove	a	existência,	no	discurso	do	narrador,	do	interesse	romântico	pela	identidade	
nacional.

	 	Demonstre	a	intenção	do	narrador	de	captar	a	atenção	de	quem	o	lê.

B
Leia o poema. Se necessário, consulte as notas.

Aquela, que eu adoro, não é feita 
De lírios nem de rosas purpurinas, 
Não tem as formas lânguidas, divinas, 
Da antiga Vénus de cintura estreita… 

Não é a Circe, cuja mão suspeita 
Compõe filtros mortais entre ruínas, 
Nem a Amazona, que se agarra às crinas 
Dum corcel e combate satisfeita… 

A mim mesmo pergunto, e não atino 
Com o nome que dê a essa visão, 
Que ora amostra ora esconde o meu destino… 

É como uma miragem que entrevejo, 
Ideal, que nasceu na solidão, 
Nuvem, sonho impalpável do Desejo…

Antero de QuentAl, Sonetos completos,  
Porto, Porto Editora, 2015.

NOTAS

purpurinas (verso 2) — da cor da púrpura; vermelho‑escuras.
Circe (verso 5) — feiticeira da mitologia grega que, traiçoeira, movida de grande paixão por Ulisses, transformou os companheiros  
deste em porcos.
Amazona (verso 7) — mulher guerreira da mitologia grega.

	 	Divida	o	poema	em	partes	e	justifique	essa	divisão,	sintetizando	cada	momento.

	 	Demonstre	em	que	medida	a	figura	representada	no	poema	corresponde	ao	retrato	petrarquista	
da	mulher.

1

2

3

5

10

4

5



4 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

0
UNIDADE

 
In

íc
io

 d
o 

an
o   

GRUPO	II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta.  
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

Refrigerantes e canções de amor é mais uma proposta de comédia do cinema português — a meio 
caminho entre a caricatura social e um certo apelo romântico.

No cinema português persiste uma ferida nostálgica que se exprime através de uma miragem que uns 
definem como «artística» e outros tratam como «comercial». A saber: seria preciso reencontrar a magia das 
comédias mais célebres dos anos 1930 ‑1940 para redescobrir uma lendária pureza original. Podemos discu‑
tir a pertinência de tal nostalgia (alguns desses filmes são francamente rudimentares) e até as suas ilusões 
históricas (encontramos, nesse domínio, vários aparatosos insucessos de bilheteira). Seja como for, poderá 
dizer ‑se que Refrigerantes e canções de amor (estreia amanhã), realizado por Luís Galvão Teles a partir de um 
argumento de Nuno Markl, nasce dessa nostalgia.

Apesar de tudo, há uma diferença em relação à recente trilogia formada por O pátio das cantigas,  
O leão da Estrela e A canção de Lisboa (autoproclamada «novos clássicos»). Aí, colavam ‑se lugares ‑comuns do 
mais rotinado humor televisivo, dispensando mesmo a construção de qualquer relação pertinente com as 
lógicas narrativas dos originais. Agora, em Refrigerantes e canções de amor, procura ‑se um tom burlesco que 
integre a caricatura social e um assumido anacronismo romântico.

Fica ‑se com a sensação de que os resultados correspondem menos a um projeto coerente e mais a 
uma colagem de «números» que não foram sujeitos a um verdadeiro labor de unificação narrativa. O retrato 
do protagonista Lucas (Ivo Canelas), autor de músicas para anúncios de refrigerantes, vai mesmo oscilando 
entre uma simples coleção de anedotas e um saltitar entre «géneros» (comédia, melodrama, farsa mais ou 
menos surreal…) que começa por tornar inglórios os esforços de alguns atores, acabando por compro‑
meter a consistência final do projeto.

Parece haver uma tentativa de compensar tudo isso através da integração de algumas personalidades 
do domínio musical que, ironicamente ou não, estão mais próximas do estatuto de «estrela» do que qual‑
quer dos atores do elenco. Também aí, as inadequações prevalecem: Jorge Palma representa ‑se a si próprio 
em registo «onírico» cuja pertinência narrativa fica por esclarecer; Sérgio Godinho não chega a ter persona‑
gem minimamente definida; enfim, o brevíssimo aparecimento de David Carreira não chega sequer para ser 
autoparódico.

Provavelmente, na origem, Refrigerantes e canções de amor visava o cruzamento de duas grandes matri‑
zes clássicas da comédia: por um lado, o contundente retrato social em que mesmo os sinais mais ligeiros 
nos remetem para uma conjuntura de vida em que nos reconhecemos; por outro lado, um delírio enraizado 
nas componentes realistas desse retrato, mas abrindo para domínios mais ou menos feéricos ou absurdos. 
Infelizmente, a fragilidade dos resultados deixa a sensação de que faltou tempo ou imaginação para atingir 
tais patamares criativos.

João lopes, http://www.dn.pt/artes/interior/a ‑procura ‑da ‑comedia ‑perdida ‑5352571.html,  
publicado em 24 de agosto de 2016; consultado em 20 de dezembro de 2016 (com adaptações).

	 	O	filme	Refrigerantes e canções de amor

	(A)	 constitui uma lufada de ar fresco no cinema humorístico português.
	(B)	 faz uma caricatura das mais conhecidas comédias dos anos 1930‑1940.
	(C)	 combina elementos da caricatura social e das mais conhecidas comédias dos anos 1930‑1940.
	(D)	 retoma a pureza original das mais conhecidas comédias dos anos 1930‑1940.

	 	Segundo	o	autor	do	texto,	a	nostalgia	das	comédias	portuguesas	dos	anos	1930-1940

	(A)	 não se justifica.
	(B)	 justifica‑se, dada a elevada qualidade das obras cinematográficas produzidas nessa época.
	(C)	 é compreensível, uma vez que essas obras constituíram grandes sucessos comerciais.
	(D)	 nem sempre se justifica, tendo em conta que algumas dessas obras são elementares e foram 

fracassos comerciais.
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	 	No	contexto	em	que	ocorre,	o	verbo	«comprometer»	(linhas	19	e	20)	significa

	(A)	 «responsabilizar».
	(B)	 «pôr em risco».

	(C)	 «tornar suspeita».
	(D)	 «obrigar».

	 	O	texto	apresenta	características	específicas

	(A)	 da síntese.
	(B)	 da exposição.

	(C)	 da apreciação crítica.
	(D)	 do artigo de opinião.

	 	Na	expressão	«ferida	nostálgica»	(linha	3),	está	presente

	(A)	 a ironia.
	(B)	 uma hipérbole.

	(C)	 uma metáfora.
	(D)	 uma hipálage.

	 	As	duas	ocorrências	de	«que»	na	linha	3	correspondem	a

	(A)	 pronomes relativos.
	(B)	 conjunções completivas.
	(C)	 um pronome relativo e a uma conjunção completiva, respetivamente.
	(D)	 uma conjunção completiva e a um pronome relativo, respetivamente.

	 	O	uso	do	conector	«Apesar	de	tudo»	(linha	10)	contribui	para	a	coesão

	(A)	 lexical.
	(B)	 frásica.

	(C)	 interfrásica.
	(D)	 referencial.

	 	Identifique	o	deítico	presente	na	linha	13.

	 	Classifique	a	oração	«que	Refrigerantes e canções de amor	(estreia	amanhã),	realizado	por	Luís	
Galvão	Teles	a	partir	de	um	argumento	de	Nuno	Markl,	nasce	dessa	nostalgia»	(linhas	8	e	9).

	 	Identifique	a	função	sintática	desempenhada	pelo	constituinte	«deixa	a	sensação	de	que	faltou	
tempo	ou	imaginação	para	atingir	tais	patamares	criativos»	(linhas	31	e	32).

GRUPO	III

«Lutar pelo amor é bom, mas alcançá‑lo sem luta é melhor.»

WilliAm shAkespeAre

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre a ideia exposta na citação. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.	  Para efeitos de contagem, considera‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs‑se‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.	  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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Correção	da	ficha	de	diagnóstico

GRUPO	I	(Cenários	de	resposta)

A

	 	O rouxinol, que deixara de cantar quando os soldados se aproximaram, volta a cantar, e desta vez com 
mais força, quando o oficial regressa, anunciando desta forma o amor que vai surgir entre Carlos e 
Joaninha — «redobrou de trilos e gorjeios, e do mais alto de sua voz agudíssima veio descaindo depois 
em uns suspiros tão magoados, tão sentidos, que não dissera senão que preludiava à mais terna e 
maviosa cena de amor que esse vale tivesse visto».

	 	O interesse romântico pela identidade nacional é evidente quando o narrador interrompe a descrição do 
oficial, Carlos, para comentar os uniformes militares: «Uniforme tão militar, tão nacional, tão caro a nossas 
recordações — que essas gentes, prostituidoras de quanto havia nobre, popular e respeitado nesta terra, 
proscreveram do exército… por muito português demais talvez! Deram ‑lhe baixa para os beleguins da 
alfândega, reformaram ‑no em uniforme da bicha!».

	 	A intenção do narrador de captar a atenção de quem o lê é evidente quando interpela as «amáveis 
leitoras» e tece comentários sobre o desenrolar da narrativa: «Mas certo que as amáveis leitoras querem 
saber com quem tratam, e exigem, pelo menos, uma esquissa rápida e a largos traços do novo ator que 
lhes vou apresentar em cena. Têm razão as amáveis leitoras, é um dever de romancista a que se não pode 
faltar.» E: «Não pude resistir a esta reflexão: as amáveis leitoras me perdoem por interromper com ela  
o meu retrato.» 

B

	 	O poema é dividido em duas partes. Na primeira, composta pelas duas quadras, o sujeito poético faz uma 
caracterização da mulher amada pela negativa: não é sensual, como Vénus, nem traiçoeira, como Circe, 
nem dominadora, como a Amazona. Na segunda parte, composta pelos dois tercetos, o sujeito poético, 
com hesitações, procura dizer aquilo que a figura feminina é, referindo ‑se ao seu carácter divino e sublime.

	 	A figura representada no poema corresponde ao retrato petrarquista da mulher porque tem uma dimensão 
etérea e está distante daquele que a ama — surge como uma «visão» (verso 10), uma «miragem» (verso 12), 
«Ideal» (verso 13), «Nuvem, sonho impalpável do Desejo» (verso 14) — e leva o sujeito poético a aspirar a um 
Ideal, elevando ‑o («essa visão, / Que ora amostra ora esconde o meu destino», versos 10 e 11).

GRUPO	II

	 	(C) 	 	(D) 	 	(B) 	 	(C) 	 	(C) 	 	(A) 	 	(C)

	 	O deítico é «agora».

	 	Oração subordinada substantiva completiva.

	 	Predicado.

GRUPO	III

Construção de um texto de opinião	que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar‑se 
as principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
•	 clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
•	 discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).
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Rui Campos, painel de azulejos no salão nobre 
da Universidade Fernando Pessoa (Porto). 
Reprodução da pintura de Almada Negreiros, 
Retrato de Fernando Pessoa (1954).
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Literatura modernista:   
contexto e características

Com a afirmação da geração do Orpheu, a literatura portuguesa 
entra definitivamente no século XX. Em termos estéticos,  
a característica predominante é a rutura com o passado  
e com normas reguladoras.

As vanguardas
Uma vitalidade extraordinária e tumultuosa, que se manifesta num contínuo 
experimentalismo à procura de novas linguagens expressivas, percorre a literatura  
e as artes plásticas no início do século XX. Surgem, uma após outra, as vanguardas,  
grupos de escritores e de artistas plásticos, que elaboram programas, lançam manifestos, 
organizam conferências ou eventos com a finalidade de desestabilizar as convenções  
que regem a comunicação na sociedade burguesa. 

Uma delas, o Futurismo, alcança uma enorme projeção pela maneira radical e iconoclasta 
com que recusa todas as formas artísticas tradicionais, julgando-as inadequadas à nova 
civilização das máquinas criada pela revolução industrial. No Manifesto do Futurismo (Paris, 
1909), o escritor italiano Marinetti contrapõe à literatura do passado, que «exaltou até hoje 
a imobilidade pensativa, o êxtase, e o sono», uma nova literatura que exalte o «movimento 
agressivo, a insónia febril, o passo da corrida, o salto mortal, a bofetada e o soco», e celebre  
a beleza do moderno:

«Cantaremos as grandes multidões agitadas, pelo trabalho, pelo prazer e pela rebelião; 
cantaremos as marés multicolores ou polifónicas das revoluções nas capitais modernas, 
cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais e dos estaleiros incendiados por 
violentas luas elétricas, as estações […]; as pontes semelhantes a ginastas que galgam  
os rios, balouçando ao sol com um brilho de facas; os paquetes aventurosos que farejam  
o horizonte, as locomotivas […] e o voo deslizante dos aeroplanos.»

A adesão entusiasta ao mundo moderno por parte dos futuristas contrasta com a atitude 
dos artistas finisseculares. Como vimos, estes reagiam com desgosto e repulsa perante 
as transformações causadas pela revolução industrial, refugiando-se num isolamento 
aristocrático. Os futuristas, pelo contrário, querem intervir ativamente na vida social  
e política das nações, para destruir tudo o que trava a expansão da energia vital do moderno. 

A experiência das vanguardas teve efeitos diferentes na área da literatura e na das artes 
plásticas. Neste segundo caso, as criações de artistas de extraordinário valor modificaram 
definitivamente o conceito tradicional de obra de arte.

Periodização do Modernismo português
Em relação à literatura portuguesa, o termo modernismo designa o período de afirmação 
dum grupo de poetas e artistas, entre os quais sobressaem Fernando Pessoa, Mário  
de Sá-Carneiro e Almada Negreiros, conhecidos como a geração do Orpheu por terem 
colaborado na revista com este nome publicada em 1915. Fundada como publicação 
trimestral, a revista Orpheu não foi além do segundo número, mas o enorme escândalo que  
suscitou no meio cultural e social português foi semelhante ao que costumava 
acompanhar, noutros países, o aparecimento das vanguardas. 

No primeiro número colaboram Mário de Sá-Carneiro («Para os ”Indícios de oiro”», poemas), 
o escritor brasileiro Ronald de Carvalho («Poemas»), Fernando Pessoa («O marinheiro», 
drama estático), Alfredo Pedro Guisado («Treze sonetos»), José de Almada Negreiros 

Filippo Marinetti.

Revista Orpheu, número 1 
(Casa Fernando Pessoa, Lisboa).
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(«Frizos», uma série de breves poemas em prosa), Armando Cortes-Rodrigues («Poemas»), 
e, finalmente, um heterónimo pessoano, Álvaro de Campos («Opiário» e «Ode triunfal»). 

Com a exceção das composições de Mário de Sá-Carneiro e de Álvaro de Campos,  
os outros textos não apresentam grandes novidades. São de cariz simbolista ou seguem  
os ditames duma sua variante, o Paulismo, lançada por Fernando Pessoa por altura da sua 
estreia poética, em 1914, nas páginas da revista A renascença, com o poema «Pauis»:

A sucessão de frases nominais, ou suspensas, as exclamações, a maiusculação que destaca 
algumas palavras-chave, as construções sintáticas anómalas, são os elementos mais vistosos 
do Paulismo, que se inspira nos princípios estéticos que Pessoa enunciara nos artigos escritos 
para a revista A águia, em 1912: o vago, a subtileza, que «substitui uma sensação simples por 
uma expressão que a torna vívida, minuciosa, detalhada», e a complexidade, que «supõe  
uma intelectualização de uma emoção, ou uma emocionalização de uma ideia». 

O predomínio, no primeiro número da revista Orpheu, de composições ainda 
substancialmente ligadas a uma estética simbolista, é assinalado oportunamente por 
Fernando Pessoa numa carta que pensou enviar ao Diário de notícias. Convém sublinhar, 
todavia, que o que suscitou escândalo foram justamente os textos mais inovadores,  
ou seja, os de Mário de Sá-Carneiro e sobretudo a «Ode triunfal» de Álvaro de Campos, 
acerca da qual o redator de A capital escreve: «canta as coisas menos delicadas e menos 
poéticas dos nossos tempos em espantosas expressões verbais por vezes pornográficas.» 

Pauis de roçarem ânsias pela minh’alma em ouro…
Dobre longínquo de Outros Sinos… Empalidece o louro
Trigo na cinza do poente… Corre um frio carnal por minh’alma…
Tão sempre a mesma, a Hora!… Baloiçar de cimos de palma…
Silêncio que as folhas fitam em nós… Outono delgado
Dum canto de vaga ave… Azul esquecido em estagnado…
Oh que mudo grito de ânsia põe garras na Hora!
Que pasmo de mim anseia por outra cousa que o que chora!

[…]

Trepadeiras de despropósito lambendo de Hora os Aléns…
Horizontes fechando os olhos ao espaço em que são elos de erro…
Fanfarras de ópio de silêncios futuros… Longes trens…
Portões vistos de longe… através das árvores… tão de ferro!…

LEITURA

Futurismo e Intersecionismo

Fernando Pessoa, em carta assinada por Álvaro de Campos, 
engenheiro e poeta sensacionista, e dirigida ao Diário  
de notícias, que não chegou a ser enviada, assinala  
as diferenças entre o Futurismo e o Intersecionismo.

«O que quero acentuar, acentuar bem, acentuar muito bem  
é que é preciso que cesse a trapalhada, que a ignorância  
dos nossos críticos está fazendo, com a palavra ”futurismo”.  
Falar em Futurismo, quer a propósito do 1.º número do Orpheu,  
quer a propósito do livro do sr. Sá-Carneiro, é a coisa mais 
disparatada que se pode imaginar. Nenhum futurista tragaria 
o Orpheu. O Orpheu seria para um futurista uma lamentável 
demonstração do espírito obscurantista e reacionário.  
A atitude principal do Futurismo é a objetividade absoluta,  
a eliminação da arte de tudo quanto é alma, quanto  
é sentimento, emoção, lirismo, subjetividade em suma. 

O Futurismo é dinâmico e analítico por excelência. Ora se 
há coisa que seja típica do Intersecionismo (tal é o nome do 
movimento português) é a subjetividade excessiva, a síntese 
levada ao máximo […]. E o tédio, o sonho, a abstração são as 
atitudes usuais dos poetas meus colegas naquela brilhante 
revista. […] No 2.º número do Orpheu virá a colaboração 
realmente futurista, é certo. Então se poderá ver a diferença, 
se bem que seja não literária mas pictural essa colaboração. 
São quatro quadros que emanam da alta sensibilidade 
moderna do meu amigo Santa-Rita Pintor. […] A minha 
“Ode triunfal”, no 1.º número do Orpheu é a única coisa que 
se aproxima do Futurismo. Mas aproxima-se pelo assunto 
que me inspirou, não pela realização — e em arte a forma 
de realizar é que caracteriza e distingue as correntes  
e as escolas.» (com adaptações) 

Fotografia de Santa-Rita Pintor 
publicada na revista Portugal 
futurista.
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No segundo e último número editado de Orpheu colaboram Ângelo de Lima («Poemas 
inéditos»), Mário de Sá-Carneiro («Poemas sem suporte»), o poeta brasileiro Eduardo 
Guimarães («Poemas»), Raul Leal («Atelier», novela vertígica), Violante de Cysneiros, 
pseudónimo de Armando Cortes-Rodrigues («Poemas»), Álvaro de Campos («Ode 
marítima»), Luís de Montalvor («Narciso», poema) e Fernando Pessoa («Chuva oblíqua»). 

Este último poema, dividido em seis partes, é um exemplo do Intersecionismo, outro 
movimento lançado por Pessoa, que constitui um passo em frente em relação ao 
Paulismo: em vez de uma simples sucessão de imagens, temos agora uma sobreposição 
de imagens, umas vindas do exterior e outras do interior:

Nestes versos, que correspondem ao incipit, cruzam-se a paisagem real e o porto  
sonhado. É provável que para a ideação do Intersecionismo tenha contribuído  
o conhecimento do Cubismo, o movimento artístico liderado por Picasso e Braque,  
que procurava representar simultaneamente numa superfície plana os vários aspetos  
de um objeto. As reproduções hors-textes de quatro quadros de Santa-Rita Pintor  
e o poema «Manucure» de Mário de Sá-Carneiro conferem um carácter mais  
vanguardista a este segundo número. 

O terceiro número, que todavia não chegou a ser posto à venda por falta de 
financiamento, mantém a heterogeneidade das colaborações, destacando-se, como  
obras capazes de suscitar ainda mais escândalo junto do meio cultural lisboeta, o poema 
«A cena do ódio», de Almada Negreiros, e a colaboração do pintor Amadeo de Souza- 
-Cardoso. 

O ano de 1917 constitui o segundo momento alto da afirmação pública do Modernismo. 
A 14 de abril tem lugar uma conferência futurista no Teatro República promovida por 
Almada Negreiros, que assim relata o evento:

«À minha entrada no palco rebentou uma espontânea  
e tremenda pateada seguida de uma calorosíssima salva  
de palmas que eu cortei de um gesto. Reduzida a plateia  
à sua inexpressão natural, tive a glória de apresentar o 
futurista Santa-Rita Pintor que o público recebeu com 
uma ovação unânime. Comecei então o meu ultimatum à 
juventude portuguesa do século XX, e a plateia, costumada a 
conferências exclusivamente literárias e pedantes, chocou-se 
nitidamente com a virilidade das minhas afirmações, pelo 
que executava premeditas e cobardes reprovações isoladas 
mas sem efeito de conjunto […]. Consegui, inspirado na 
revelação de Marinetti e apoiado no genial optimismo da 
minha juventude, transpor essa bitola de insipidez em que  
se gasta Lisboa inteira, e atingir, ante a curiosidade da plateia, 
a expressão da intensidade da vida moderna, sem dúvida  
de todas as revelações a que é mais distante de Portugal.»

No mês de novembro de 1917 é publicada a revista 
Portugal futurista. No número único colaboram Almada 
Negreiros («Saltimbancos — contrastes simultâneos», prosa; 
«Mima-fataxa sinfonia cosmopolita e apologia do triângulo 

Atravessa esta paisagem o meu sonho dum porto infinito
E a cor das flores é transparente de as velas de grandes navios
Que largam do cais arrastando nas águas por sombra
Os vultos ao sol daquelas árvores antigas…

O porto que sonho é sombrio e pálido
E esta paisagem é cheia de sol deste lado…
Mas no meu espírito o sol deste dia é porto sombrio
E os navios que saem do porto são estas árvores ao sol…

Amadeo de Souza-Cardoso, A cozinha da casa  
de Manhufe (Centro de Arte Moderna José Azeredo 
Perdigão, Fundação Calouste Gulbenkian).
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feminino», poema), Fernando Pessoa («Episódios e ficções do interlúdio», poemas)  
e Álvaro de Campos («Ultimatum»). São publicados também três poemas de Mário  
de Sá-Carneiro, que falecera em 1916. Da colaboração estrangeira, devem destacar-se  
os textos de Blaise Cendrars e Guillaume Apollinaire. 

A intervenção da polícia, que apreendeu a tiragem, evitando a sua distribuição,  
foi provavelmente motivada pela transcrição no volume da sessão futurista do Teatro 
República, que, além do «Ultimatum futurista às gerações portuguesas do século XX»,  
de Almada Negreiros, incluía o «Manifesto futurista da luxúria», de Mme. de Saint-Point.

Nos anos 20, a revista Contemporânea (13 números entre 1922 e 1926), dirigida por José 
Pacheco, que tinha sido o autor das capas dos dois números editados da Orpheu, e a 
Athena (5 números entre 1924 e 1925), sob a direção de Ruy Vaz e Fernando Pessoa, dão 
continuidade, embora já sem o mesmo espírito vanguardista, à experiência da geração  
do Orpheu. Fernando Pessoa, ao falar da primeira, em carta dirigida a Cortes-Rodrigues, 
comenta: «É, de certo modo, a sucessora do Orpheu. Mas que diferença! que diferença!» Almada Negreiros  

na I Conferência Futurista,  
em abril de 1917.

LEITURA

O Sensacionismo

Como vimos, a colaboração nos dois números da revista 
Orpheu revela-se heterogénea. Ao lado de composições 
de carácter vanguardista, encontram-se textos que ainda 
permanecem substancialmente no âmbito da estética do 
Simbolismo. Todavia, para Fernando Pessoa, que projetava 
divulgar a literatura de Orpheu no mundo anglo-saxónico, 
esta aparente diversidade tinha a sua origem nas próprias 
características do movimento literário a que pertenciam, 
ou seja, o Sensacionismo. Este movimento, que ultrapassa 
e engloba o Paulismo e o Intersecionismo, nas palavras de 
Pessoa «difere de todas as atitudes literárias em ser aberto 
e não restrito». Na passagem transcrita a seguir, retirada 
do que devia ser provavelmente uma primeira versão do 
prefácio de uma antologia organizada para o público inglês, 
Pessoa sublinha a originalidade da literatura sensacionista 
em relação à de outros movimentos literários modernos. 
«O Sensacionismo começou com a amizade entre Fernando 
Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. Provavelmente é difícil 
destrinçar a parte de cada um na origem do movimento,  
e com certeza absolutamente inútil determiná-la. O facto  
é que ambos lhe deram início.
Mas cada sensacionista digno de menção é uma personalidade 
à parte, e, naturalmente, todos exerceram uma atividade 
recíproca.
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro estão mais 
próximos dos simbolistas. Álvaro de Campos e Almada 
Negreiros são mais afins da moderna maneira de sentir  
e de escrever. Os outros são intermédios. 
Os sensacionistas portugueses são originais e interessantes 
porque, sendo estritamente portugueses, são cosmopolitas  
e universais. O temperamento português é universal; esta,  
a sua magnífica superioridade. O ato verdadeiramente 
grande da História portuguesa — esse longo período dos 
Descobrimentos — é o grande ato cosmopolita da História. 
Cauteloso, científico, nele se grava o povo inteiro. Uma 
literatura original, tipicamente portuguesa, não o pode ser 
porque os portugueses típicos nunca são portugueses.  

Há algo de americano, com a barulheira e o quotidiano 
omitidos, no temperamento intelectual deste povo. 
Ninguém como ele se apropria tão prontamente 
das novidades. Nenhum povo despersonaliza tão 
magnificamente. Essa fraqueza é a sua grande força. 
Esse não regionalismo é o seu inusitado poder. É essa 
indefinidade de alma que o define. 
Quanto a derivação, pois: a enumeração das nossas origens 
será o primeiro elemento para qualquer coisa de parecido 
com uma explicação integral do movimento. Descendemos 
de três movimentos mais antigos — “simbolismo francês”,  
o Panteísmo transcendentalista português e a baralhada  
de coisas sem sentido e contraditórias de que o Futurismo,  
o Cubismo e outros quejandos são expressões ocasionais, 
embora, para sermos exatos, descendamos mais do seu 
espírito do que da sua letra […]. Derivamos do Simbolismo 
francês a nossa atitude fundamental de atenção excessiva 
às nossas sensações, a nossa, por conseguinte, frequente 
preocupação com o tédio, a apatia, a renúncia ante as coisas 
mais simples e mais normais da vida. Isto não nos caracteriza 
a todos nós, embora todo o movimento seja impregnado 
pela análise mórbida e acerada das sensações.
Vejamos agora as diferenças. Rejeitamos por completo, 
exceto ocasionalmente, com fins puramente estéticos,  
a atitude religiosa dos simbolistas […]. Além disso, rejeitamos 
e abominamos a incapacidade simbolista de esforço 
prolongado, a sua incapacidade de escrever poemas extensos 
e a sua “construção” viciada […]. Quanto às influências por 
nós recebidas do movimento moderno que compreende 
o Cubismo e o Futurismo, devem-se mais às sugestões 
que deles recebemos do que à substância das suas obras 
propriamente ditas. Intelectualizámos os processos.  
A decomposição do modelo que realizam (fomos 
influenciados não pela literatura — se é que têm algo  
que com a literatura se pareça — mas pelos seus quadros) 
situámo-la nós na que julgamos ser a esfera própria  
dessa decomposição — não as coisas, mas as nossas  
sensações das coisas.»
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Fernando Pessoa

O mais universal dos poetas portugueses e um dos maiores 
vultos da literatura mundial. A sua obra caracteriza-se pela 
fragmentação heteronímica.

A heteronímia
Através da despersonalização heteronímica, Fernando Pessoa escreve em seu nome  
e no de vários poetas, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Cada um deles 
possui um estilo próprio e uma particular visão do mundo. 

Numa nota publicada no número 17 da revista Presença, em 1928, Pessoa distingue  
de forma clara a obra pseudónima, que «é do autor em sua pessoa, salvo no nome que 
assina», da obra heterónima, que «é do autor fora da sua pessoa, de uma individualidade 
completa fabricada por ele, como seriam os dizeres de qualquer personagem de qualquer 
drama seu». Pessoa, deste modo, assimila a heteronímia à criação dramática, definindo-a 
como «um drama em gente, em vez de atos». 

Este fenómeno de fragmentação, ou multiplicação, do eu em várias personalidades 
literárias está também relacionado com a poética do fingimento, que Pessoa define  
numa breve composição e que se opõe à conceção da poesia, de matriz romântica,  
que correspondia à expressão imediata, emocional e sincera de um sujeito. 

Fernando Pessoa.

Fernando Pessoa (1888-1935)

Nasce em Lisboa a 13 de junho de 1888. Aos 5 anos fica órfão de pai. Em consequência  
do segundo casamento da mãe com o cônsul de Portugal na África do Sul, Pessoa parte  
com a família para Durban, onde faz a sua formação escolar, primeiro os estudos primários  
e depois a High School. 
Regressado a Lisboa, em 1905, matricula-se no Curso Superior de Letras, que não termina. 
Aos 20 anos começa a trabalhar como correspondente estrangeiro para várias firmas 
comerciais — será esta a sua atividade profissional ao longo de toda a vida. 
Em 1912, faz a sua estreia como crítico, publicando na revista A águia, então o órgão  
do movimento saudosista, uma série de artigos sobre a nova poesia portuguesa que 
preanuncia o aparecimento de um «Supra-Camões». A estreia como poeta dá-se em 1914, 
com «Impressões do crepúsculo», que sai na revista A renascença. 
Em 1915, com outros jovens escritores entre os quais Mário de Sá-Carneiro, com o qual 
manteve uma densa correspondência, lança os dois números da revista Orpheu. Colabora  
no número único de Portugal futurista (1917) com o «Ultimatum» assinado por Álvaro  
de Campos. 
Em 1918, sai o seu primeiro livro, com poemas ingleses, 35 Sonnets e Antinous. Na década  
de 20, edita English poems I-II e English poems III, e colabora nas revistas Contemporânea  
e Athena, onde aparecem pela primeira vez poemas de Ricardo Reis e de Alberto Caeiro.  
A partir de 1927 publica numerosos textos na Presença. 
Em 1934 termina Mensagem, obra à qual é atribuído o «prémio de segunda categoria» de um 
concurso literário promovido pelo Secretariado de Propaganda Nacional. A 30 de novembro 
de 1935 morre no Hospital de São Luís dos Franceses, em Lisboa.

BIOGRAFIA

Objetos de Fernando Pessoa 
em exposição (Casa Fernando 
Pessoa, Lisboa).



7ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

Em relação à sinceridade no plano da prática literária, deve ser relembrado o que Pessoa 
escreve numa carta a Cortes-Rodrigues, de 1915: «Chamo insinceras às coisas feitas para 
fazer pasmar, e às coisas também — repare nisso, que é importante — que não contêm 
uma fundamental ideia metafísica, isto é, por onde não passa, ainda que como um vento, 
uma noção da gravidade e do mistério da Vida. Por isso é sério tudo o que escrevi sob  
os nomes de Caeiro, Reis, Álvaro de Campos. Em qualquer destes pus um profundo 
conceito da vida, diverso em todos os três, mas em todos gravemente atento  
à importância misteriosa de existir.» 

Finalmente, é preciso sublinhar que a heteronímia em si não teria a importância  
e o relevo que de facto tem se não tivesse produzido textos poéticos de excelsa  
qualidade estética.

LEITURA

A génese dos heterónimos

Numa carta dirigida a Adolfo Casais Monteiro, datada de 13 de janeiro de 1935, o poeta 
explica a génese dos heterónimos. Depois de relembrar que sempre teve uma «tendência 
orgânica e constante para a despersonalização», Pessoa descreve o seu dia triunfal quando, 
após várias tentativas falhadas de criar um poeta bucólico, «de espécie complicada», este 
finalmente lhe aparece.

«Levei uns dias a elaborar o poeta mas nada consegui. Num dia em que finalmente  
desistira — foi em 8 de março de 1914 — acerquei-me de uma cómoda alta, e, tomando  
um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi trinta  
e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir.  
Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título,  
O guardador de rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem  
dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase: aparecera  
em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E tanto assim que, escritos  
que foram trinta e tantos poemas, imediatamente peguei noutro papel e escrevi, a fio  
também, os seis poemas que constituem a “Chuva oblíqua”, de Fernando Pessoa. 
Imediatamente e totalmente… Foi o regresso de Fernando Pessoa Alberto Caeiro  
a Fernando Pessoa ele só. Ou, melhor, foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua 
inexistência como Alberto Caeiro. Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe  
descobrir — instintiva e subconscientemente — uns discípulos. Arranquei do seu falso 
paganismo o Ricardo Reis latente, descobri-lhe o nome, e ajustei-o a si mesmo, porque  
nessa altura já o via. E, de repente, e em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me 
impetuosamente um novo indivíduo. Num jato, e à máquina de escrever, sem interrupção 
nem emenda, surgiu a “Ode triunfal”, de Álvaro de Campos — a Ode com esse nome  
e o homem com o nome que tem.» 

Alberto Caeiro
Alberto Caeiro, segundo os dados fornecidos por Pessoa, nasceu em 1889, em Lisboa, 
mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão nem educação, ficou  
órfão muito cedo e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. 
Morreu de tuberculose em 1915. 

Na sua poesia manifesta-se um objetivismo radical («o único sentido íntimo das cousas /  
é elas não terem sentido íntimo nenhum») que se contrapõe a todo o género de 
misticismo ou transcendentalismo. Alberto Caeiro recusa qualquer tipo de pensamento 
metafísico e a sua realidade é fruto daquilo que os seus sentidos apreendem: «Eu não 
tenho filosofia: tenho sentidos…»; «Pensar é estar doente dos olhos.» 

A sua linguagem poética é profundamente antilírica e escreve em verso livre, sem qualquer 
preocupação rítmica. O léxico é essencial, a adjetivação pouco elaborada, a sintaxe resume-se 

Almada Negreiros, Alberto Caeiro 
(Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1958).

PARA SABER MAIS

Publicação dos inéditos

Quando morreu, Pessoa 
deixou um enorme 
espólio guardado numa 
arca. Nos anos 40,  
a editora Ática começou  
a publicar a Obra completa 
(Ática) sob a direção de 
João Gaspar Simões e Luís  
de Montalvor. Em 1979,  
a Biblioteca Nacional 
adquiriu o espólio 
pessoano, procedendo  
à sua catalogação.  
Uma parte relevante  
dos 27 000 papéis que  
o compõem tem vindo  
a ser editada, ao longo  
das últimas décadas, pela 
Imprensa Nacional  
(edição crítica orientada 
por Ivo Castro) e pela 
Assírio & Alvim, que até 
2005 detinha os direitos 
autorais.
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a frases simples ou coordenadas. Estas características estão de acordo com a sua forma  
de estar, negação do pensamento e maneira de entender a criação poética:

No conjunto da obra de Caeiro destacam-se seis composições que constituem O pastor 
amoroso. Trata-se de uma espécie de diário que relata uma breve e intensa aventura 
amorosa, desde a euforia e a felicidade iniciais até à tristeza que segue o seu fim. 

Nestes poemas, a descoberta do sentimento do amor põe em crise o objetivismo  
de Caeiro e a sua relação pacífica e tranquila com a realidade: «Todos os dias agora  
acordo com alegria e pena. / Antigamente acordava sem sensação nenhuma: acordava.» 

Na ficção heteronímica, Caeiro é o mestre dos outros heterónimos e do ortónimo.  
No confronto com a sua poesia e o seu pensamento surgem e definem-se Ricardo Reis  
e Álvaro de Campos, e, como relembra Fernando Pessoa na carta sobre a génese 
dos heterónimos, o aparecimento de Caeiro tem um impacto também na poesia do 
ortónimo. Segundo o poeta e crítico Octavio Paz, Caeiro é o sol e em torno dele giram 
Reis, Campos e o próprio Pessoa. Reis crê na forma; Campos, na sensação; Pessoa,  
nos símbolos. Caeiro não crê em nada: existe.

Ricardo Reis
Fernando Pessoa informa-nos de que Ricardo Reis nasceu em 1887, no Porto,  
foi «educado num colégio de jesuítas», é médico e «vive no Brasil desde 1919»,  
já que «se expatriou espontaneamente por ser monárquico». 

É um poeta de inspiração clássica para o qual, em oposição à simplicidade do seu mestre 
Caeiro e à impetuosidade de Campos, a métrica é um elemento essencial e indispensável 
da expressão poética. Como afirma, «a poesia é superior à prosa porque exprime não um 
grau superior de emoção mas, por contra, um grau superior de domínio dela, a subordinação 
do tumulto em que naturalmente se exprimiria […] ao ritmo, à rima, à estrofe». 

Na sintaxe dos seus poemas é frequente o recurso ao hipérbato, ou seja, a inversão  
da ordem normal das palavras, e à elipse, o que confere ao verso um peculiar andamento 
rítmico, ao mesmo tempo que realça o valor de cada palavra. O léxico apresenta numerosos 
latinismos, arcaísmos e, por vezes, termos utilizados com o seu significado etimológico. 

A este estilo corresponde uma visão do mundo, que uma outra personagem criada por 
Pessoa, o irmão, Frederico Reis, define sinteticamente com as seguintes palavras: «resume-se 
num epicurismo triste toda a filosofia da obra de Ricardo Reis […]. Cada qual de nós — opina 
o poeta — deve viver a sua própria vida, isolando-se dos outros e procurando apenas, 
dentro de uma sobriedade individualista, o que lhe agrade e lhe apraz. Não deve procurar 
os prazeres violentos e não deve fugir às sensações dolorosas que não sejam extremas.»

Nos versos de Reis encontram-se 
glosados alguns dos mais conhecidos 
tópicos da lírica de Horácio, a aurea 
mediocritas e o carpe diem, que, todavia, 
mais do que expressar uma tranquila 
aceitação da realidade e da existência, 
parecem traduzir um sentimento, 
moderno, de angústia e de medo 
perante a inevitabilidade da morte. 

Almada Negreiros, Ricardo Reis 
(Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, 1958).

E há poetas que são artistas
E trabalham nos seus versos
Como um carpinteiro nas tábuas!…

Que triste não saber florir!
Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro
E ver se está bem, e tirar se não está!…

Não queiras, Lídia, edificar no ’spaço
Que figuras futuro, ou prometer-te
Amanhã. Cumpre-te hoje, não ’sperando
     Tu mesma és tua vida.

Não te destines, que não és futura.
Quem sabe se, entre a taça que esvazias,
E ela de novo enchida, não te a sorte
     Interpõe o abismo?
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Álvaro de Campos
Nasceu em Tavira, no dia 15 de outubro de 1890. Depois de ter frequentado o liceu,  
foi para a Escócia, para estudar engenharia mecânica e naval. 

Na obra de Álvaro de Campos destacam-se nitidamente duas fases principais. A primeira, 
que coincide com o seu aparecimento, é a das grandes odes («Ode triunfal» e «Ode 
marítima»), assim como de outras composições de cariz semelhante que ficaram 
inacabadas, como, por exemplo, «Passagem das horas». Nestas faz-se a expressão daquele  
«sentir tudo de todas as maneiras» em que se funda o seu sensacionismo subjetivo,  
por oposição ao objetivismo de Caeiro. 

Na celebração eufórica do mundo moderno, em todas as suas componentes, mesmo  
as mais abjetas, há claras marcas do Futurismo e da poesia do escritor americano  
Walt Whitman, autor da obra emblemática Leaves of grass (Folhas de erva). 

A linguagem poética de Campos, porém, afasta-se quer dos processos estilísticos 
enunciados por Marinetti (as palavras em liberdade) quer da prática do verso livre  
do autor de Leaves of grass. Como o próprio Pessoa esclarece: «Álvaro de Campos  
define-se excelentemente como sendo um Walt Whitman com um poeta grego lá 
dentro. Há nele toda a pujança intelectual, emocional e física que caracterizava Whitman; 
mas nele verifica-se o traço precisamente oposto — um poder de construção e de 
desenvolvimento ordenado de um poema que nenhum outro poeta jamais alcançou.» 

A segunda fase é a dos poemas onde predomina o tédio, o cansaço, a angústia  
paralisante perante a realidade, a abulia. A evocação da infância como um momento  
feliz por oposição a um presente marcado pela negatividade está também presente  
em alguns textos. O triunfalismo agora é só uma lembrança, assim como a energia  
criadora que alimentava:

Pertencem a esta segunda fase algumas das composições mais brilhantes e notáveis  
de Pessoa, como «Aniversário», «Poema em linha reta», «Lisbon revisited (1923)» e, ainda,  
«Tabacaria». 

Campos escreve, na maioria dos casos, em verso livre, que se diferencia do de Caeiro,  
pela preocupação em criar um ritmo através da repetição de palavras ou sintagmas,  
da pausa final de cada verso, e em conferir aos poemas uma rigorosa arquitetura.  
O seu léxico é aberto aos mais variados registos linguísticos e pode afirmar-se que  
com a obra de Campos a oralidade entra definitivamente na linguagem da poesia 
portuguesa moderna.

A estas duas fases que seguem a evolução, digamos, natural do heterónimo,  
Pessoa acrescentou outra que corresponde ao período em que Campos ainda  

Almada Negreiros, Álvaro  
de Campos (Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa, 1958).

Há tanto tempo que não sou capaz
De escrever um poema extenso!… —
Há anos…

Perdi a virtude do desenvolvimento rítmico
Em que a ideia e a forma,
Numa unidade de corpo com alma,
Unanimemente se moviam…

[…]

Mas, ah!, minha Ode Triunfal,
O teu movimento retilíneo!
Ah, minha Ode Marítima,
A tua estrutura geral em estrofe, antístrofe e podo!
E os meus planos, então, os meus planos —
Esses é que eram as grandes odes!
E aquela, a última, a suprema, a impossível!
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não tinha travado conhecimento com o mestre Caeiro. Exemplo desta fase é o poema 
«Opiário», publicado no primeiro número da revista Orpheu, que começa com esta quadra:

Comenta Pessoa: este «foi dos poemas que tenho escrito o que me deu mais que fazer, 
pelo duplo poder de despersonalização que tive de desenvolver».

Entre os heterónimos, Álvaro de Campos tem um estatuto diferente. Há, em primeiro 
lugar, como vimos, uma evolução na sua poesia que permite delinear um trajeto 
biográfico, e depois Álvaro de Campos teve até uma vida pública: colaborador  
do Orpheu e do Portugal futurista, foi um dos mais destacados expoentes da vanguarda 
modernista com os seus manifestos e as suas cartas que suscitaram polémicas nos 
jornais lisboetas. Além disso, ele intervém inclusive na vida privada de Fernando Pessoa 
obstaculizando a relação amorosa que o poeta manteve com Ofélia Queirós. Esta última, 
de resto, não esconde a sua antipatia por ele: «Quando me estiveres a escrever,  
o teu amigo Álvaro de Campos que não esteja ao pé de ti, ouviste? Olha, manda-o  
para a Índia…»

Fernando Pessoa ortónimo
O conjunto de poemas que Pessoa assina com o seu nome apresenta maior variedade 
estilística e temática em relação à obra dos heterónimos. Há composições marcadas 
pelo experimentalismo, como os textos escritos segundo os ditames do Paulismo e do 
Intersecionismo, há sonetos ímpares, como a série «Passos da cruz», e depois os poemas 
esotéricos, as quadras populares, etc. 

Há ainda numerosas composições que Pessoa pensava coligir num Cancioneiro e que 
define com as seguintes palavras:

São também assinados pelo ortónimo os poemas em língua inglesa não atribuídos  
a Alexander Search e, finalmente, o único livro de poesia em língua portuguesa que 
publicou em vida: Mensagem. Trata-se de um livro complexo, uma interpretação mítica 
da história e do destino de Portugal, que obedece a uma estrutura tripartida de inspiração 
esotérica. 

A primeira parte («Brasão»), dividida nos cinco elementos que formam o brasão  
(Os Campos, Os Castelos, As Quinas, A Coroa, O Timbre), repercorre, através  
da evocação de uma série de figuras históricas ou lendárias (como Ulisses), a história  
de Portugal até à formação do Império. 

A segunda parte, que tem por título «Mar Português», reúne doze poemas dedicados  
à época dos Descobrimentos, que celebram os feitos dos navegadores portugueses, 
relembrando o arrojo, o esforço e a dor que implicaram. A última parte («O Encoberto»), 
dividida em Os Símbolos, Os Avisos e Os Tempos, trata do destino que aguarda  
a nação portuguesa.

Frontispício de Mensagem 
(Biblioteca Nacional). A obra 
inicialmente era para ter o título 
Portugal.

Dissemos que devemos chamar canção a um poema que contém emoção para parecer que  
nele se está cantando. Não se pode cantar o que é longo; não se pode cantar o que é duro;  
não se pode cantar o que é rígido e formal. Por isso a canção exclui o poema longo, exclui  
o poema satírico, exclui o epigrama e todo o poema que se serve de uma forma rígida como,  
por exemplo, o soneto […]. Não pode chamar-se canção o que exclui o elemento musical.  
Por isso não pode chamar-se canção a um poema em verso irregular ou livre, nem a um poema 
onde não haja rima.

É antes do ópio que a minh’alma é doente.
Sentir a vida convalesce e estiola.
E eu vou buscar ao ópio que consola
Um Oriente ao oriente do Oriente.
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LEITURA

Bernardo Soares
Neste breve trecho temos a descrição física de Bernardo Soares.

«Era um homem que aparentava trinta anos, magro, mais alto que baixo, curvado 
exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo 
não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições um ar de sofrimento 
não acrescentava interesse, e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava — 
parecia indicar vários, privações, angústias, e aquele sofrimento que nasce da indiferença que 
provém de ter sofrido muito. Jantava sempre pouco, e acabava fumando tabaco de onça.»

Contos policiais

Pessoa teve sempre, desde 
os tempos da África do 
Sul, um grande interesse 
pela ficção policial. Numa 
primeira fase projetou 
vários contos em inglês 
atribuindo-os a Horace 
James Faber. Mais tarde 
criou a personagem  
do Dr. Quaresma. Planeava 
publicar uma série de 
volumes, mas não chegou 
a concluir nenhum dos 
contos esboçados.

SABIA QUE…

O Livro do desassossego
A publicação, nos anos 80, do Livro do desassossego, foi um verdadeiro acontecimento.  
A revelação desta ulterior faceta do autor descobriu de improviso um dos maiores prosadores 
do século XX. Autor deste diário íntimo é Bernardo Soares, que Pessoa define como  
um semi-heterónimo, pela razão que, diz, «não sendo a personalidade a minha, é, não diferente 
da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e afetividade». 

Pessoa não chegou a dar uma estrutura definitiva ao Livro do desassossego, por este 
motivo. Depois da edição organizada por Prado Coelho, saíram as de António Quadros, 
Teresa Sobral Cunha, Richard Zenith e Jerónimo Pizarro que divergem na sequência  
em que são apresentados os textos, por obedecerem a critérios editorais diferentes.

LEITURA

O esoterismo

Na obra de Fernando Pessoa ortónimo, o esoterismo ocupa um lugar de destaque.  
São numerosas as páginas que o autor deixou sobre o assunto. Entre os vários poemas  
de tema esotérico consta «O último sortilégio», publicado na revista Presença, n.º 29,  
em dezembro de 1930.

«Já repeti o antigo encantamento,
E a grande Deusa aos olhos se negou.
Já repeti, nas pausas do amplo vento,
As orações cuja alma é um ser fecundo.
Nada me o abismo deu ou o céu mostrou.
Só o vento volta onde estou toda e só,
E tudo dorme no confuso mundo. 

Outrora meu condão fadava as sarças
E a minha evocação do solo erguia
Presenças concentradas das que esparsas
Dormem nas formas naturais das cousas.
Outrora a minha voz acontecia.
Fadas e elfos, se eu chamasse, via,
E as folhas da floresta eram lustrosas. 

Minha varinha, com que da vontade
Falava às existências essenciais,
Já não conhece a minha realidade.
Já, se o círculo traço, não há nada.
Murmura o vento alheio extintos ais,
E ao luar que sobe além dos matagais
Não sou mais do que os bosques ou a estrada. 

[…] 

Já as sacras potências infernais,
Que, dormentes sem deuses nem destino,
A substância das coisas são iguais,
Não ouvem minha voz ou os nomes seus.
A música partiu-se do meu hino.
Já meu furor astral não é divino
Nem meu corpo pensado é já um deus. 

[…]

Tu, porém, Sol, cujo ouro me foi presa,
Tu, Lua, cuja prata converti,
Se já não podeis dar-me essa beleza
Que tantas vezes tive por querer,
Ao menos meu ser findo dividi —
Meu ser essencial se perca em si.
Só meu corpo sem mim fique alma e ser! 

Converta-me a minha última magia
Numa estátua de mim em corpo vivo!
Morra quem sou, mas quem me fiz e havia,
Anónima presença que se beija,
Carne do meu abstrato amor cativo,
Seja a morte de mim em que revivo;
E tal qual fui, não sendo nada, eu seja!»
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FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 1

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o poema.

Pobre velha música!
Não sei por que agrado,
Enche ‑se de lágrimas
Meu olhar parado.

Recordo outro ouvir ‑te.
Não sei se te ouvi
Nessa minha infância
Que me lembra em ti.

Com que ânsia tão raiva
Quero aquele outrora!
E eu era feliz? Não sei:
Fui ‑o outrora agora.

Poemas de Fernando Pessoa,  
apresentação de Isabel Pascoal,  

Lisboa, Editorial Comunicação, 1986.

  Neste poema, o eu lírico recorda uma época do passado: a infância.

1.1 Explicite a importância e a expressividade do primeiro verso, tendo em conta a globalidade do texto.

  Esclareça o sentido da segunda quadra do poema.

  Comente os dois últimos versos do poema: «E eu era feliz? Não sei: / Fui ‑o outrora agora.»
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Poesia do ortónim
o

1.1
B

Leia o poema. Se necessário, consulte as notas.

EM PETIz

I
De tarde

Mais morta do que viva, a minha companheira 
Nem força teve em si para soltar um grito; 
E eu, nesse tempo, um destro e bravo rapazito, 
Como um homenzarrão servi ‑lhe de barreira!

Em meio de arvoredo, azenhas e ruínas, 
Pulavam para a fonte as bezerrinhas brancas; 
E, tetas a abanar, as mães, de largas ancas, 
Desciam mais atrás, malhadas e turinas.

Do seio do lugar — casitas com postigos — 
Vem ‑nos o leite. Mas batizam ‑no primeiro. 
Leva ‑o, de madrugada, em bilhas, o leiteiro, 
Cujo pregão vos tira ao vosso sono, amigos!

Nós dávamos, os dois, um giro pelo vale: 
Várzeas, povoações, pegos, silêncios vastos! 
E os fartos animais, ao recolher dos pastos, 
Roçavam pelo teu «costume de percale».

Já não receias tu essa vaquita preta, 
Que eu segurei, prendi por um chavelho? Juro 
Que estavas a tremer, cosida com o muro, 
Ombros em pé, medrosa, e fina, de luneta!

Cesário Verde, Cânticos do Realismo e outros poemas.  
32 Cartas, edição de Teresa Sobral Cunha,  

Lisboa, Relógio D’Água, 2006.

NOTAS

destro (verso 3) — ágil, hábil.
turinas (verso 8) — diz ‑se de uma raça de gado bovino.
pregão (verso 12) — anúncio público feito em voz alta.
pegos (verso 14) — os sítios mais fundos de rios.
«costume de percale» (em francês) (verso 16) — fato de percal (tecido de algodão, fino e liso).
chavelho (verso 18) — chifre.

  O sujeito poético recorda um episódio da sua juventude, ocorrido durante um passeio que dera 
no campo com a sua companheira.

4.1 Demonstre que a caracterização da figura feminina contrasta com o retrato que o sujeito poético faz 
de si próprio. Ilustre a sua resposta com elementos textuais.

  Ao contrário da figura feminina, o sujeito poético revela estar em sintonia com o espaço 
circundante. Comprove a veracidade desta afirmação, recorrendo a elementos do texto.
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GRUPO II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. 
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

A literatura é uma expressão artística ambiciosa, que usa sangue e corpo, que tem de ser livre — como 
todas as expressões de arte ou a própria vida. Deverá ser simples e compreensível como uma correnteza de 
água, como um estremecer de folhas de árvore. Quanto a mim, o papel da literatura não é explicar o 
mundo. A literatura é o próprio mundo. Porque são sentimentos, ideais, histórias experimentadas, visitas, 
efabulações, desenhos de memórias, conquistas, alegria e desespero. 

Ana María Matute é totalmente clara. Não escreve sobre o eterno Eu e o Tu e o Tu e o Eu; abraça toda a 
humanidade. Por exemplo, em Paraíso inabitado, revela a inteira psicologia da vida desde os primeiros anos 
da protagonista, Adriana, que são os nossos primeiros anos rumo a um salto assombroso nesse perigoso e 
absurdo abismo que é a adolescência, túnel sombrio de dúvidas e indecisões que só o próprio adolescente 
consegue resolver.

Com tantos livros escritos, tantos prémios que a têm consagrado universalmente, há um que destaco 
porque me toca particularmente, e é também, pelo que sei, o livro que a escritora mais gostou de escrever: 
Olvidado rei Gudú. 

E o livro que hoje apresentamos, A torre de vigia.
Ao entrar na leitura deste livro, imergimos num cenário onírico, denso e misterioso, onde sobressai a 

Natureza, por vezes assustadora, outras de uma beleza escaldante. Este ambiente enevoado e surreal de 
homens ‑lobos, ventanias, campos de neve de fome e de frio, mais as doçuras do estio, de ameias de caste‑
los, baronesas e barões, veados, javalis, gansos, lobos, cavalos brancos e cavalos pretos, jovens iniciados 
cavaleiros, peles de ursos, flechas, salões, cozinhas e alcovas, todo este universo existe, atavicamente, em 
todos nós. Está nos mais altos e escondidos sótãos da nossa memória. E, com a ironia sempre presente, 
vivemos mais uma vez uma certa infância, ou como uma criança pode e consegue sublimar atos ou situa‑
ções terríveis pela construção dos sonhos. 

Este livro, o primeiro duma trilogia medieval, fala ‑nos de um filho de boas famílias, da sua travessia da 
infância e entrada na adolescência com grande desassossego; da castelã, a baronesa de Mohl, linda, ruiva e 
branca, que o inicia no amor carnal aos treze anos. Também essa atitude, brutal e estranha, o faz compre‑
ender os mais rudimentares indícios da constituição psicológica do ser humano. Conseguimos perceber 
este jovem a pensar e a transformar ‑se todos os dias, o que causa alguma angústia. 

É, pois, uma história de desejos, de descoberta, da eterna luta entre o bem e o mal, entre a luz e as 
trevas.

Sei, sinto que Ana María Matute tem absoluta consciência das penas que uma pessoa suporta ao longo 
desta permanência por aqui. Os seus livros são documentos, de extraordinária importância, que desenham 
a vida e as experiências do quotidiano de alguém que conviveu com a Guerra Civil de Espanha e a Segunda 
Grande Guerra Mundial e o pós ‑guerra. A sua literatura é um grito de libertação através do poder imagético 
de cada um. A fantasia está expressa em muitos dos seus livros, atingindo o pico em Olvidado rei Gudú e 
Aranmanoth. Embora estes livros sejam um hino à poderosa fantasia humana, são também a constatação 
da triste realidade da condição humana.

Ana María Matute enche ‑me de orgulho como mulher, como escritora, como exemplo de conheci‑
mento, de experiência, de sabedoria, de humanidade.

Cristina CarValho, http://dererummundi.blogspot.pt/2011/10/apresentacao ‑de ‑ana ‑maria ‑matute.html,  
Instituto Cervantes, 13 de outubro de 2011, consultado em 14 de setembro de 2016 (com adaptações).
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Poesia do ortónim
o

1.1
  Com este texto, a autora visa apresentar

 (A) a sua opinião sobre o que deve ser a expressão literária.
 (B) o percurso literário de Ana María Matute.
 (C) a escritora Ana María Matute e o seu livro Olvidado rei Gudú.
 (D) a escritora Ana María Matute e o seu livro A torre de vigia.

  Na segunda frase do texto, a referência à literatura

 (A) expressa um contraste.
 (B) contém uma analogia.
 (C) tem um valor sarcástico.
 (D) tem um valor irónico.

  O antepenúltimo parágrafo do texto tem uma natureza

 (A) valorativa.
 (B) moralista.
 (C) didática.
 (D) prescritiva.

  Na frase «nesse perigoso e absurdo abismo que é a adolescência» (linhas 8 e 9), encontramos 

 (A) uma metonímia e um animismo.
 (B) uma metonímia e uma metáfora.
 (C) uma dupla adjetivação e uma metáfora.
 (D) uma dupla adjetivação e uma hipálage.

  O uso da palavra «o» (linha 25) contribui para a coesão

 (A) lexical.
 (B) aspeto ‑temporal.
 (C) frásica.
 (D) referencial.

  Na linha 30, as duas ocorrências da palavra «que» correspondem a

 (A) uma conjunção e um pronome, respetivamente.
 (B) um pronome e uma conjunção, respetivamente.
 (C) uma conjunção em ambos os casos.
 (D) um pronome em ambos os casos.

  O complexo verbal «têm consagrado» (linha 11) tem um valor aspetual

 (A) perfetivo.
 (B) imperfetivo.
 (C) genérico.
 (D) incoativo.

  Identifique a função sintática desempenhada pela expressão «dos sonhos» (linha 22).

  Identifique o deítico presente na linha 31.

9.1 Classifique‑o, tendo em conta a ideia que transmite.

  Classifique a oração introduzida por «Embora» (linha 35).
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GRUPO III

No texto proferido no Instituto Cervantes, Cristina Carvalho afirmou: «Quanto a mim, o papel da literatura não 
é explicar o mundo. A literatura é o próprio mundo.» (linhas 3 e 4). 

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que apresente uma reflexão sobre aquela que é, para si, a função da literatura. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera ‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs ‑se ‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte:
 —  um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido;
 —  um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL 1

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Poesia do ortónim
o

1.1

Documentário

Proceda à audição do documentário sobre Fernando Pessoa, do programa «As biografias do século xx»,  
de Ensina RTP.

  Identifique a voz que se ouve, no documentário, nos intervalos 00:01‑00:40 e 03:20‑3:45, 
explicitando a sua função na peça.

  Esclareça o sentido das duas interrogações iniciais que se ouvem no primeiro segmento  
da voz off.

  Identifique o entrevistador e a entrevistada.

  Segundo a entrevistada, os Portugueses sentem, em relação a Pessoa, «um mal‑estar».

4.1 Refira o motivo que esteve na origem do mal‑estar que a própria entrevistada sentiu inicialmente  
em relação a Pessoa.

  Explicite o sentido da metáfora «cesarização de um contabilista», utilizada pela entrevistada 
quando se refere a Salazar.
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FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA 1

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Apreciação crítica

PESSOA REINVENTADO
antónio Guerreiro

08.02.2016

Maria Gabriela Llansol não se limitou a ler Pessoa; transformou ‑o numa «figura» em alguns dos 
seus livros e conviveu com ele na escrita do seu diário, ao longo de trinta anos.

O quinto volume do Livro de horas de Maria Gabriela Llansol, um imenso material de escrita diarística 
que faz parte do espólio da escritora, tem um carácter temático: a figura de Fernando Pessoa é, de maneira 
explícita ou implícita, próxima ou distante, o centro de atração dos textos selecionados para este grosso 
volume por Maria Etelvina Santos, que também assina uma longa e indispensável introdução, além das 
notas abundantes. A seleção abrange um período de trinta anos, de 1976, quando Llansol ainda vivia na 
Bélgica, até 2006, vinte e um anos depois de ter regressado a Portugal. O título deste volume é O azul imper‑
feito (expressão que a organizadora foi buscar a um dos textos aqui incluídos) e incorpora entre parênteses 
uma indicação descritiva de natureza editorial: Pessoa em Llansol, 1976 ‑2006.

Entre a multidão de figuras históricas, sobretudo da história literária e da filosofia, que Maria Gabriela 
Llansol convocou, nos seus livros, como «figuras» (que não são exatamente personagens ou, pelo menos, 
resistem a ser caracterizadas no interior das canónicas categorias narrativas), Pessoa tem um lugar de 
enorme importância, rebatizado com o nome de Aossê. Ele surge pela primeira vez como uma presença 
relevante em Um falcão no punho (1985) e está no centro daquilo a que Maria Etelvina Santos chama o «Pro‑
jeto Lisboaleipzig». Esse projeto compreende Lisboaleipzig I — O encontro inesperado do diverso (1994) e Lis‑
boaleipzig II — O ensaio de música (1995), mas fez crescer à sua volta muito mais material que ficou inédito e 
que agora se publica. Lisboa e Leipzig, que Llansol aglutina num só nome, são os dois polos geográfico‑
‑culturais de onde emergem Fernando Pessoa e Johann Sebastian Bach. Tornar o tempo histórico horizon‑
tal e estabelecer cronologias segundo uma lei da simultaneidade, permitindo diálogos e encontros invero‑
símeis (como este, dito «inesperado», entre Bach e Pessoa), foi o que Llansol fez com uma enorme liberdade 
em toda a sua obra. 

O extenso material reunido neste volume, tendo Pessoa como centro, não é «sobre» Pessoa nem «a 
partir» de Pessoa. O «sobre» remete para uma dimensão ensaística que não é a da escrita de Llansol; o «a 
partir de» remete para uma dimensão narrativa e ficcional que também lhe é estranha (o que não invalida 
que encontremos perceções de enorme alcance interpretativo e princípios de narratividade altamente pro‑
dutivos). Ficamos assim numa região inclassificável, numa zona indefinida, que faz a singularidade da obra 
desta escritora. As anotações de ordem biográfica, isto é, os acontecimentos cujo registo define a escrita 
diarística como género, são muito pouco frequentes. Podemos depreender que Maria Gabriela Llansol vivia 
permanentemente em situação de «escrita»; e, mesmo quando nessa escrita emerge a contingência quoti‑
diana e a «prosa do mundo», é para serem reelaboradas como texto, segundo uma definição de texto que 
foge à escrita representativa. Mas há outra questão essencial que este volume dá a pensar: a contaminação 
da música pela literatura e vice ‑versa.

Para quem se interessa por penetrar e desbravar a sua obra imensa, este quinto volume do Livro de 
horas (mais ainda do que os anteriores, já que abrange um arco temporal muito mais largo) é precioso. 
Permite ‑nos perceber que Maria Gabriela Llansol nunca escreveu livros como unidades autónomas. A sua 
obra é um imenso e intrincado puzzle, como sugere Maria Etelvina Santos na sua Introdução. Neste aspeto, 
tem algumas afinidades com a de Pessoa. Maria Gabriela Llansol é também uma escritora póstuma, não 
apenas pelo imenso espólio inédito que deixou, mas também porque podemos aproximá ‑la da categoria 
nietzschiana dos «homens póstumos», figuras de grande envergadura, que nunca são contemporâneos do 
seu próprio tempo.

https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/pessoa ‑reinventado ‑1721993, consultado em 19 de setembro de 2016 (com adaptações).
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Poesia do ortónim
o

1.1
  Para responder a cada um dos itens, de 1.1 a 1.9, selecione a opção correta. Escreva, na folha  

de respostas, o número de cada item e a letra que identifica a opção escolhida.

1.1 O texto de António Guerreiro constitui uma apreciação crítica sobre uma obra de natureza 
predominantemente

  (A) diarística.
  (B) ensaística.
  (C) narrativa e ficcional.
  (D) argumentativa.

1.2 O volume aqui apresentado 
  (A) é uma obra publicada por Maria Gabriela Llansol.
  (B) é uma obra de Llansol escrita na Bélgica e publicada em Portugal.
  (C) constitui uma seleção de textos de Llansol e Maria Etelvina Santos.
  (D) consiste numa seleção de textos de Llansol feita por Maria Etelvina Santos.

1.3 Na linha 9, com a informação entre parênteses, o autor pretende
  (A) expressar uma opinião pessoal.
  (B) salientar um dos textos da obra apresentada.
  (C) intercalar uma informação acessória, mas útil.
  (D) intercalar uma informação que permite compreender a natureza da obra apresentada.

1.4 A aglutinação «Lisboaleipzig», que ocorre no segundo parágrafo do texto,
  (A) foi criada por Maria Etelvina Santos.
  (B) traduz a influência da cidade de Leipzig na obra de Llansol.
  (C) evidencia as semelhanças entre a capital de Portugal e a cidade alemã de Leipzig.
  (D) refere ‑se ao encontro entre espaços geográfico ‑culturais de Lisboa e Leipzig.

1.5 O passo «Tornar o tempo histórico horizontal e estabelecer cronologias segundo uma lei  
da simultaneidade» (linhas 19 e 20)

  (A) salienta o respeito de Llansol pela ordem cronológica.
  (B) remete para a importância dos contextos históricos na obra de Llansol.
  (C) alude aos encontros que Llansol estabelece entre figuras de épocas diferentes.
  (D) refere ‑se aos encontros que Llansol estabelece entre figuras da mesma época.

1.6 O pronome «lhe» (linha 25) refere‑se a
  (A) «extenso material» (linha 23).
  (B) «dimensão ensaística» (linha 24).
  (C) «escrita de Llansol» (linha 24).
  (D) «dimensão narrativa e ficcional» (linha 25).

1.7 A expressão «Podemos depreender que» (linha 29) introduz
  (A) uma dedução.
  (B) uma incerteza.
  (C) uma certeza.
  (D) uma premissa.

1.8 Na expressão «na sua Introdução» (linha 37), o determinante possessivo refere‑se a
  (A) «Maria Gabriela Llansol» (linha 36).
  (B) «puzzle» (linha 37).
  (C) «Maria Etelvina Santos» (linha 37).
  (D) «Pessoa» (linha 38).

1.9 Maria Gabriela Llansol aproxima ‑se de Fernando Pessoa porque, além de ter produzido uma imensa 
obra e deixado numerosos escritos por publicar, os seus textos apresentam um carácter fragmentário e

  (A) revelam a influência de Nietzsche.
  (B) contêm importantes anotações biográficas.
  (C) não foram compreendidos no seu próprio tempo.
  (D) estabelecem encontros inverosímeis.

1
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FICHA DE ESCRITA 1

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

«A infância que lembramos não é, portanto, a infância que tivemos, mas uma representação atual da 
infância; nem é preciso ter vivido uma infância feliz para que a infância seja para nós uma idade feliz.» 

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa,  
Lisboa, Editorial Verbo, p. 91.

Partindo da citação acima apresentada, elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de 
duzentas e um máximo de trezentas palavras, em que apresente uma reflexão sobre as razões que nos levam  
a idealizar o passado, quando, simultaneamente, estamos sempre à procura do novo, do atual. Refira‑se 
também às vantagens e às desvantagens dessa idealização. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo. 

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs‑se‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.

Texto de opinião
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Poesia do ortónim
o

1.1Correção das Fichas

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 1

GRUPO I (Cenários de resposta)

A

  1.1  No primeiro verso do texto, o eu lírico refere ‑se à música que ouve — a mesma música que ouvia 
quando era criança. A experiência presente é marcada pela emotividade e pela subjetividade, como 
evidencia a anteposição dos adjetivos, em lugar de destaque, na frase exclamativa que abre o poema: 
«Pobre velha música!» Além da dupla adjetivação anteposta e da exclamação, salienta a intensidade 
emotiva desta experiência o carácter apostrófico do primeiro verso, que torna presente o que é 
invocado, e a hipálage em «Pobre […] música» (atribuindo à música uma característica que, na 
realidade, pertence ao sujeito poético). É esta recordação que suscita, no eu lírico, a nostalgia da 
infância evidenciada ao longo do poema. A música é, pois, o elemento que liga o presente — um 
tempo de infelicidade, de «lágrimas» e de «olhar parado» (vv. 3 ‑4) — ao passado, ao qual o sujeito 
poético deseja regressar («Com que ânsia tão raiva / Quero aquele outrora!», vv. 9 ‑10).

  O sujeito poético recorda ‑se de si próprio, quando criança, a ouvir a música, mas o eu do presente difere 
do eu do passado — experiência da alteridade que expressa o primeiro verso desta quadra («Recordo 
outro ouvir ‑te», v. 5). O passado a que alude não corresponde a uma experiência real, que o sujeito 
poético não sabe se, de facto, existiu; trata ‑se antes de uma representação atual, intelectualizada, da 
infância, suscitada pela música ouvida no momento presente («Não sei se te ouvi / Nessa minha infância / 
Que me lembra em ti.», vv. 6 ‑8).

  O eu lírico não sabe se a infância vivida, a infância real, foi um tempo feliz. A felicidade existe na 
representação da infância que é feita por ele no presente — é uma infância imaginada. Os dois últimos 
versos do poema confirmam, pois, a ideia de que a infância a que o sujeito poético alude é o resultado  
de um processo de intelectualização, realçado pela antítese presente no verso que fecha o poema:  
«Fui ‑o outrora agora.»

B

  4.1  A companheira é caracterizada como uma figura frágil («Mais morta do que viva, a minha 
companheira / Nem força teve em si», vv. 1 ‑2) e «medrosa» (v. 20), ficando apavorada («a tremer, 
cosida com o muro, / Ombros em pé», vv. 19 ‑20) com a aproximação de uma «vaquita preta» (v. 17). 
A expressividade deste diminutivo evidencia a reação exagerada da figura feminina, acentuando  
a sua fragilidade. 
Já o sujeito poético demonstra audácia e valentia (era «um destro e bravo rapazito», v. 3), protegendo 
a companheira «Como um homenzarrão» (v. 4) ao segurar o animal «Que eu segurei, prendi» (v. 18).

  Enquanto a companheira tem uma reação amedrontada, o «rapazito» demonstra um grande à ‑vontade 
ao segurar o animal. Reveladora da sintonia do sujeito poético com o campo é igualmente a descrição 
pormenorizada e entusiasmada do espaço circundante, com o recurso a enumerações, frases 
exclamativas e expressivos diminutivos («bezerrinhas», v. 6, «casitas», v. 9, «vaquita», v. 17), que sugerem  
a ternura do sujeito poético pelo ambiente campestre.
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GRUPO II

 (D)  (B)  (A)  (C)  (D)  (A)  (B)

 Complemento do nome.

  «aqui»
  9.1 Deítico espacial.

 Oração subordinada adverbial concessiva.

GRUPO III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se 
as principais características do género textual em causa:
• explicitação do ponto de vista;
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos;
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).

FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL 1
(Duração do documentário: 04:14)

Transcrição:

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

Voz off: No dia 30 de novembro de 1935, morre Fernando Pessoa. Tinha 47 anos. É hoje um dos mais 
importantes nomes da nossa literatura e dos mais estudados em todo o mundo. Homem 
complexo, começou a escrever poemas quando era criança. Criou vários heterónimos, muito 
diferentes entre si. Quem não ouviu falar já de Álvaro de Campos, Alberto Caeiro ou Ricardo Reis? 
E do Livro do desassossego, das cartas a Ofélia, do «Menino de sua mãe», de «O guardador de 
rebanhos»? 
Tendo publicado apenas um livro em vida, Pessoa deixou milhares de páginas escritas, que ainda 
agora estão a ser descobertas, analisadas e divulgadas.

[…]

Fernando Rosas: Hoje temos connosco a Professora Teresa Rita Lopes. É uma das mais conhecidas 
pessoanas. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é esta: porque é que, depois da morte 
de Pessoa, há um tão longo silêncio acerca de Pessoa? Porque é que Pessoa é (re)descoberto 
tardiamente, apesar de tudo, na cultura portuguesa do século xx?

Teresa Rita Lopes: Os Portugueses terão sempre um certo mal ‑estar em relação a Pessoa. Terão desde 
sempre e continuam a ter.

Fernando Rosas: Um mal ‑estar político? Um mal ‑estar cultural?

Teresa Rita Lopes: De muitas, muitas naturezas. Para começar, pela ignorância. Ainda hoje… Fala ‑se 
tanto de Pessoa, mas vá lá averiguar o que é que conhecem de Pessoa as pessoas que falam de 
Pessoa? Eu própria, se me lembrar de mim, do que é que eu sentia na altura… enfim, que lia o 
Pessoa, que devorava Pessoa, mas ouvia dizer que ele, no fundo, tinha sido um grandessíssimo 
fascista. E ficava incomodada com isso. Mas dizia para mim: mas houve outros que o foram… 
tenho de esquecer essas coisas… Mas, até eu própria descobrir, pelos meus próprios meios, que 
isso era tudo balela, e que o homem, pelo contrário, tinha, em determinada altura, em textos que 
estavam desconhecidos, que estavam verdes, tinha denunciado não só o Estado Novo, em termos 
muito violentos… A Salazar chamou […] um seminarista da contabilidade… Depois, em 1932, 
quando ele tomou plenos poderes, quando deixou de ser apenas ministro das Finanças, ele 
escreveu esses tais textos, uma carta que escreveu para mandar ao Presidente da República. Ele 
disse: «Assistimos à cesarização de um contabilista.» 
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1.1

  Trata ‑se da voz do narrador/locutor, uma voz off que assegura a ligação entre as várias partes do 
documentário, dando ‑lhes unidade e sentido.

   São interrogações retóricas, que visam tornar o discurso mais vivo, captando a atenção do ouvinte.

   O entrevistador é Fernando Rosas. A entrevistada é Teresa Rita Lopes, uma das maiores especialistas na 
obra de Fernando Pessoa.

   4.1 O facto de ouvir dizer que Pessoa era fascista.

   A metáfora estabelece uma analogia entre a subida de Salazar à chefia do Governo, em 1932, e o poder 
de Júlio César, o famoso ditador romano da Antiguidade.

FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA 1

  1.1 (A); 1.2 (D); 1.3 (C); 1.4 (D); 1.5 (C); 1.6 (C); 1.7 (A); 1.8 (C); 1.9 (C).

1

2

3

4

5

1

Portanto, só depois de eu ter conhecido todos estes documentos é que percebi que não havia 
razão nenhuma para esse mal ‑estar… que nós tínhamos, nós, os que amávamos Pessoa, em pleno 
Neorrealismo, se quiser… A gente, para perceber isto e essa faceta, digamos, política de Pessoa,  
a gente não se pode esquecer de que ele é, antes de mais — e foi ele próprio que o afirmou —  
«um nacionalista místico»… «um nacionalista místico».

Fernando Rosas: Mensagem, portanto?

Teresa Rita Lopes: Mensagem é a obra de uma vida.

[…]

Voz off: Avesso a que lhe tirassem fotografias, uma das imagens mais conhecidas do escritor foi 
pintada por Almada Negreiros, em 1954, com o título Retrato de Fernando Pessoa.

 Pessoa interessou ‑se sempre pelo oculto, pela astrologia, pelo esoterismo, pelas sociedades 
secretas, mantendo uma relação quase metafísica com a vida.

 Além de escrever e ler compulsivamente, era colecionador de postais e de selos. Apreciador de 
música clássica, Pessoa ouvia compositores como Beethoven, Wagner, Verdi, Chopin e Mozart.
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA Poesia do ortónimo

A NOSTALGIA DA INFÂNCIA

Quando era criança

Quando era criança 
Vivi, sem saber,
Só para hoje ter 
Aquela lembrança.

E hoje que sinto 
Aquilo que fui. 
Minha vida flui, 
Feita do que minto.

Mas nesta prisão, 
Livro único, leio 
O sorriso alheio
De quem fui então.

Quando era jovem,  
eu a mim dizia: 

Quando era jovem, eu a mim dizia: 
Como passam os dias, dia a dia,
E nada conseguido ou intentado! 
Mais velho, digo, com igual enfado: 
Como, dia após dia, os dias vão, 
Sem nada feito e nada na intenção! 
Assim, naturalmente, envelhecido, 
Direi, e com igual voz e sentido: 
Um dia virá o dia em que já não 
Direi mais nada.
Quem nada foi nem é não dirá nada.

Em tempos quis  
o mundo inteiro. 

Em tempos quis o mundo inteiro. 
Era criança e havia amar.
Hoje sou lúcido e estrangeiro. 
(Acabarei por não pensar.)

A quem o mundo não bastava, 
(Porque depois não bastaria)
E a alma era um céu, e havia lava 
Dos vulcões do que eu não sabia,

Basta hoje o dia não ser feio, 
Haver brisa que em sombras flui, 
Nem se perder de todo o enleio 
De ter sido quem nunca fui.

Porque esqueci quem fui 
quando criança?

Porque esqueci quem fui quando criança? 
Porque deslembra quem então era eu?
Porque não há nenhuma semelhança 
Entre quem sou e fui?
A criança que fui vive ou morreu?
Sou outro? Veio um outro em mim viver?
A vida, que em mim flui, em que é que flui? 
Houve em mim várias almas sucessivas
Ou sou um só inconsciente ser?
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1.1Ó sino da minha 
aldeia, 
Ó sino da minha aldeia, 
Dolente na tarde calma, 
Cada tua badalada
Soa dentro da minha alma.

E é tão lento o teu soar, 
Tão como triste da vida, 
Que já a primeira pancada 
Tem o som de repetida.

Por mais que me tanjas perto 
Quando passo, sempre errante, 
És para mim como um sonho. 
Soas‑me na alma distante.

A cada pancada tua 
Vibrante no céu aberto, 
Sinto mais longe o passado, 
Sinto a saudade mais perto.

VI — O maestro sacode a batuta, 

VI

O maestro sacode a batuta,
E lânguida e triste a música rompe…

Lembra‑me a minha infância, aquele dia
Em que eu brincava ao pé dum muro de quintal

Atirando‑lhe com uma bola que tinha dum lado 
O deslizar dum cão verde, e do outro lado
Um cavalo azul a correr com um jockey amarelo,

Prossegue a música, e eis na minha infância
De repente entre mim e o maestro, muro branco, 
Vai e vem a bola, ora um cão verde,
Ora um cavalo azul com um jockey amarelo…

Todo o teatro é o meu quintal, a minha infância
Está em todos os lugares, e a bola vem a tocar música, 
Uma música triste e vaga que passeia no meu quintal 
Vestida de cão verde tornando‑se jockey amarelo…
(Tão rápida gira a bola entre mim e os músicos…)

Atiro‑a de encontro à minha infância e ela 
Atravessa o teatro todo que está aos meus pés
A brincar com um jockey amarelo e um cão verde 
E um cavalo azul que aparece por cima do muro 
Do meu quintal… E a música atira com bolas
À minha infância… E o muro do quintal é feito de gestos 
De batuta e rotações confusas de cães verdes
E cavalos azuis e jockeys amarelos…
Todo o teatro é um muro branco de música
Por onde um cão verde corre atrás da minha saudade 
Da minha infância, cavalo azul com um jockey amarelo…

E dum lado para o outro, da direita para a esquerda, 
Donde há árvores e entre os ramos ao pé da copa 
Com orquestras a tocar música,
Para onde há filas de bolas na loja onde a comprei
E o homem da loja sorri entre as memórias da minha  
 infância…

E a música cessa como um muro que desaba,
A bola rola pelo despenhadeiro dos meus sonhos  
 interrompidos,
E do alto dum cavalo azul, o maestro, jockey amarelo  
 tornando‑se preto, 
Agradece, pousando a batuta em cima da fuga dum muro,
E curva‑se sorrindo, com uma bola branca em cima da  
 cabeça, 
Bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo…

Não sei, ama,  
onde era, 
Não sei, ama, onde era, 
Nunca o saberei…
Sei que era primavera 
E o jardim do rei…
(Filha, quem o soubera!…).

Que azul tão azul tinha 
Ali o azul do céu!
Se eu não era a rainha, 
Porque era tudo meu? 
(Filha, quem o adivinha?).

E o jardim tinha flores
De que não me sei lembrar… 
Flores de tantas cores…
Penso e fico a chorar…
(Filha, os sonhos são dores…).

Qualquer dia viria 
Qualquer coisa a fazer 
Toda aquela alegria 
Mais alegria nascer
(Filha, o resto é morrer…).

Conta‑me contos, ama… 
Todos os contos são
Esse dia, e jardim e a dama 
Que eu fui nessa solidão…
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A DOR DE PENSAR

Cansa sentir quando  
se pensa. 

Cansa sentir quando se pensa. 
No ar da noite a madrugar 
Há uma solidão imensa
Que tem por corpo o frio do ar.

Neste momento insone e triste 
Em que não sei quem hei de ser, 
Pesa‑me o informe real que existe 
Na noite antes de amanhecer.

Tudo isto me parece tudo. 
E é uma noite a ter um fim
Um negro astral silêncio surdo 
E não poder viver assim.

(Tudo isto me parece tudo. 
Mas noite, frio, negro sem fim,
Mundo mudo, silêncio mudo — 
Ah, nada é isto, nada é assim!).

A ciência, a ciência,  
a ciência…

A ciência, a ciência, a ciência… 
Ah, como tudo é nulo e vão!
A pobreza da inteligência
Ante a riqueza da emoção!

Aquela mulher que trabalha 
Como uma santa em sacrifício, 
Com quanto esforço dado ralha!
Contra o pensar, que é o meu vício!

A ciência! Como é pobre e nada!
Rico é o que alma dá e tem.

[…]

Gato que brincas na rua

Gato que brincas na rua 
Como se fosse na cama, 
Invejo a sorte que é tua 
Porque nem sorte se chama.

Bom servo das leis fatais 
Que regem pedras e gentes, 
Que tens instintos gerais
E sentes só o que sentes.

És feliz porque és assim, 
Todo o nada que és é teu.
Eu vejo‑me e estou sem mim, 
Conheço‑me e não sou eu.

Quase anónima sorris

Quase anónima sorris
E o sol doura o teu cabelo. 
Porque é que, pra ser feliz, 
É preciso não sabê‑lo?



27ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

Poesia do ortónim
o

1.1SONHO E REALIDADE 

Dormi, sonhei.  
No informe labirinto

Dormi, sonhei. No informe labirinto
Que há entre o mundo e o nada me perdi. 
Em bosques de mim mesmo me embebi, 
Misto indeciso do que vejo e sinto.

Estagno incorpóreo. No infiel recinto 
Leio o transtorno do que nunca li,
E o labirinto nunca está em si,
Nem há mundo no incerto e abstrato plinto.

Minha alma é um ser que a verdade engana, 
Memória da partida dos navios
Na praia que de espuma se engalana.

Não voltaram dos longes os sombrios 
Barcos, e o luar mole deixa ver
A praia com a espuma a escurecer.

Às vezes, em sonho triste

Às vezes, em sonho triste 
Nos meus desejos existe 
Longinquamente um país 
Onde ser feliz consiste 
Apenas em ser feliz.

Vive‑se como se nasce 
Sem o querer nem saber. 
Nessa ilusão de viver
O tempo morre e renasce 
Sem que o sintamos correr.

O sentir e o desejar
São banidos dessa terra. 
O amor não é amor 
Nesse país por onde erra 
Meu longínquo divagar.

Nem se sonha nem se vive: 
É uma infância sem fim.
Parece que se revive 
Tão suave é viver assim
Nesse impossível jardim.

Sonho sem fim nem fundo. 

Sonho sem fim nem fundo.
Durmo, fruste e infecundo.
Deus dorme, e é isso o mundo.

Mas se eu dormir também
Um sono qual Deus tem
Talvez eu sonhe o Bem —

O Bem do Mal que existo.
Esse sonho, que avisto,
Em mim chamo‑lhe o Cristo.

Agora o seu ser ausente,
Surge o que há de presente
Na ausência, eternamente.

Não foi em cruz erguida
Num calvário da vida,
Mas numa cruz vivida

Que foi crucificado
O que foi, em seu lado,
Por lança golpeado.

E desse coração
Água e sangue virão,
Mas a verdade não…

Só quando já, descido
De aonde foi subido
Para ser escarnecido,

Seu corpo for baixar
Onde se há de enterrar,
O haverei de encontrar.

Desde que o mundo foi
No mundo à alma dói
O que ao mundo destrói.

Desde que a vida dura
Tem a vida a amargura
De ser mortal e impura

E assim na Cruz se fez
A vida, para que a nós
Veja o melhor de nós.

O túmulo fechado
Aberto foi achado
E vazio encontrado.

Meu coração também
É o túmulo do Bem,
Que a vida bem não tem.

Mas há um anjo a me ver
E a meu lado a dizer
Que tudo é outro ser.
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Fonte: http://arquivopessoa.net. 

Os textos «Quando era criança», «Ó sino da minha aldeia», «Não sei, ama, onde era,», «VI — O maestro sacode 
a batuta» (excerto de «Chuva oblíqua»), «Cansa sentir quando se pensa» e «Gato que brincas na rua» foram 
retirados de Fernando Pessoa, Poesias (nota explicativa de João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, 
Ática, 1995.

O texto «Quando era jovem, eu a mim dizia:» foi retirado de Fernando Pessoa, Poesias inéditas (1919‑1930),  
(nota prévia de Vitorino Nemésio e notas de Jorge Nemésio), Lisboa, Ática, 1990.

Os textos «Porque esqueci quem fui quando criança?», «A ciência, a ciência, a ciência…», «Quase anónima 
sorris», «Sonho sem fim nem fundo.» foram retirados de Fernando Pessoa, Poesias inéditas (1930‑1935),  
(nota prévia de Jorge Nemésio), Lisboa, Ática, 1990.

O texto «Em tempos quis o mundo inteiro.» foi retirado de Teresa Rita Lopes, Pessoa por conhecer — Textos para 
um novo mapa, Lisboa, Editorial Estampa, 1990.

Os textos «Dormi, sonhei. No informe labirinto» e «Às vezes, em sonho triste» foram retirados de Fernando 
Pessoa, Novas poesias inéditas, (direção, recolha e notas de Maria do Rosário Marques Sabino e Adelaide Maria 
Monteiro Sereno), Lisboa, Ática, 1993.



29ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 2

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Livro do desassossego

1.2

GRUPO I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o texto. Se necessário, consulte a nota.

Releio passivamente, recebendo o que sinto como uma inspiração e um livramento, aquelas frases 
simples de Caeiro, na referência natural ao que resulta do pequeno tamanho da sua aldeia. Dali, diz ele, 
porque é pequena, pode ver ‑se mais do mundo do que da cidade; e por isso a aldeia é maior que a 
cidade…

«Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura.»
Frases como estas, que parecem crescer sem vontade que as houvesse dito, limpam ‑me de toda a 

metafísica que espontaneamente acrescento à vida. Depois de as ler, chego à minha janela sobre a rua 
estreita, olho o grande céu e os muitos astros, e sou livre com um esplendor alado cuja vibração me estre‑
mece no corpo todo.

«Sou do tamanho do que vejo!» Cada vez que penso esta frase com toda a atenção dos meus nervos, 
ela me parece mais destinada a reconstruir consteladamente o universo. «Sou do tamanho do que vejo!» 
Que grande posse mental vai desde o poço das emoções profundas até às altas estrelas que se refletem 
nele, e, assim, em certo modo, ali estão.

E já agora, consciente de saber ver, olho a vasta metafísica objetiva dos céus todos com uma segurança 
que me dá vontade de morrer cantando. «Sou do tamanho do que vejo!» E o vago luar, inteiramente meu, 
começa a estragar de vago o azul meio ‑negro do horizonte.

Tenho vontade de erguer os braços e gritar coisas de uma selvajaria ignorada, de dizer palavras aos 
mistérios altos, de afirmar uma nova personalidade vasta aos grandes espaços da matéria vazia.

Mas recolho ‑me e abrando. «Sou do tamanho do que vejo!» E a frase fica ‑me sendo a alma inteira, 
encosto a ela todas as emoções que sinto, e sobre mim, por dentro, como sobre a cidade por fora, cai a paz 
indecifrável do luar duro que começa largo com o anoitecer.

Bernardo soares/Fernando Pessoa, Livro do desassossego.   
edição de Jerónimo Pizarro, Lisboa, Tinta ‑da ‑China, 2014.

NOTA

«Porque eu sou do tamanho do que vejo / E não do tamanho da minha altura.» (linhas 5 e 6) — versos do poema Vii  
de O guardador de rebanhos, de Alberto Caeiro.

  Caracterize o posicionamento do sujeito de enunciação perante a vida, tendo em conta os três 
parágrafos iniciais. Comprove com elementos textuais.

  Considere a afirmação «sou do tamanho do que vejo!» (linha 5).

2.1 Comente a repetição desta frase ao longo do texto.

  Explicite o sentido do último parágrafo do texto.
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B
Leia o texto. Se necessário, consulte a nota.

Que viaje à roda do seu quarto quem está à beira dos Alpes, de inverno, em Turim, que é quase tão frio 
como S. Petersburgo — entende ‑se. Mas com este clima, com este ar que Deus nos deu, onde a laranjeira 
cresce na horta, e o mato é de murta, o próprio Xavier de Maistre, que aqui escrevesse, ao menos ia até o 
quintal.

Eu muitas vezes, nestas sufocadas noites de estio, viajo até à minha janela para ver uma nesguita de 
Tejo que está no fim da rua, e me enganar com uns verdes de árvores que ali vegetam sua laboriosa infân‑
cia nos entulhos do Cais do Sodré. E nunca escrevi estas minhas viagens nem as suas impressões: pois 
tinham muito que ver! Foi sempre ambiciosa a minha pena: pobre e soberba, quer assunto mais largo. Pois 
hei de dar ‑lho. Vou nada menos que a Santarém: e protesto que de quanto vir e ouvir, de quanto eu pensar 
e sentir se há de fazer crónica.

[…]
São 17 deste mês de julho, ano de graça de 1843, uma segunda ‑feira, dia sem nota e de boa estreia. 

Seis horas da manhã a dar em S. Paulo, e eu a caminhar para o Terreiro do Paço. […]
Também são chegados os outros companheiros: o sino dá o último rebate. Partimos.
Numa regata de vapores o nosso barco não ganhava decerto o prémio. […]
Assim vamos de todo o nosso vagar contemplando este majestoso e pitoresco anfiteatro de Lisboa 

oriental, que é, vista de fora, a mais bela e grandiosa parte da cidade, a mais característica, e onde, aqui e ali, 
algumas raras feições se percebem, ou mais exatamente se adivinham, da nossa velha e boa Lisboa das 
crónicas. Da Fundição para baixo tudo é prosaico e burguês, chato, vulgar e sensabor como um período da 
Dedução cronológica, aqui e ali assoprado numa tentativa ao grandioso do mau gosto, como alguma oitava 
menos rasteira do Oriente.

Assim o povo, que tem sempre melhor gosto e mais puro do que essa escuma descorada que anda ao 
de cima das populações, e que se chama a si mesma por excelência a Sociedade, os seus passeios favoritos 
são a Madre de Deus e o Beato e Xabregas e Marvila e as hortas de Chelas. A um lado a imensa majestade 
do Tejo em sua maior extensão e poder, que ali mais parece um pequeno mar mediterrâneo; do outro a 
frescura das hortas e a sombra das árvores, palácios, mosteiros, sítios consagrados todos a recordações 
grandes ou queridas. Que outra saída tem Lisboa que se compare em beleza com esta? Tirado Belém, 
nenhuma. E ainda assim, Belém é mais árido.

Já saudámos Alhandra, a toireira; Vila Franca, a que foi de Xira, e depois da Restauração, e depois outra 
vez de Xira, quando a tal restauração caiu, como a todas as restaurações sempre sucede e há de suceder, 
em ódio e execração tal que nem uma pobre vila a quis para sobrenome.

— A questão não era de restaurar nem de não restaurar, mas de se livrar a gente de um governo de 
patuscos, que é o mais odioso e engulhoso dos governos possíveis.

É a reflexão com que um dos nossos companheiros de viagem acudiu ao princípio de ponderação que 
eu ia involuntariamente fazendo a respeito de Vila Franca.

Mas eu não tenho ódio nenhum a Vila Franca, nem a esse famoso círio que lá foi fazer a velha monar‑
quia. Era uma coisa que estava na ordem das coisas, e que por força havia de suceder. Este necessário e 
inevitável reviramento por que vai passando o mundo, há de levar muito tempo, há de ser contrastado por 
muita reação antes de completar ‑se…

almeida Garrett, Viagens na minha terra, Capítulo I, 
edição crítica de Ofélia Paiva Monteiro, Lisboa, INCM, 2010 [1846] (com supressões).

NOTA 

Xavier de Maistre (linha 3) — alusão ao popular opúsculo Viagem à volta do meu quarto, redigido enquanto este autor francês  
se encontrava em prisão domiciliária, em Turim.

  Explicite o projeto de deambulação geográfica e de escrita do narrador.

  Faça um levantamento dos aspetos do excerto que apontam para o carácter deambulatório 
e para a dimensão reflexiva e crítica da obra a que pertence.
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Livro do desassossego

1.2
GRUPO II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. 
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

Ficou conhecido como o «boom latino ‑americano»: no fim da década de 1960, o mundo da cultura 
ocidental apaixonou ‑se pela cena literária da América Latina. A faísca desse fulgurante entusiasmo foi a 
publicação do livro Cem anos de solidão, obra ‑prima indiscutível do escritor colombiano Gabriel García  
Márquez. No entanto, García Márquez foi apenas a face mais visível de um movimento literário pleno de 
vitalidade, que atravessou a segunda metade do século xx.

É a geometria pessoal deste movimento que o livro de António Mega Ferreira, Viagens à ficção hispano‑
‑americana (Arranha ‑Céus, 2015), procura dar a conhecer — a intenção foi abordar o fenómeno mais numa 
perspetiva pessoal do que com qualquer pretensão académica. A obra teve a sua génese num conjunto de 
palestras proferidas por Mega Ferreira em Lisboa, integradas na programação de âmbito cultural do El Corte 
Inglés.

Vamos à viagem: a deambulação literária divide ‑se em dez capítulos. Cada um deles visita um escritor, 
examinando a sua vida e obra de forma integrada e abrangente. Na primeira parte, «Vistas dos trópicos ao 
amanhecer», observamos alguns escritores dos trópicos, facetas diferentes do chamado «realismo mágico». 
Começa ‑se por Juan Rulfo, pedra angular de todo o movimento — com uma interessante análise do estilo 
inovador e vanguardista do autor. Volta ‑se, depois, o olhar para outros vultos, como o já citado García Már‑
quez, Mario Vargas Llosa ou Alejo Carpentier.

Sendo o «realismo mágico» apenas uma das faces deste movimento, a segunda parte do livro — «As 
margens do rio de la Plata» — desloca os holofotes para a Argentina e o Uruguai, onde os protagonistas são 
o genial Jorge Luis Borges, o seu grande amigo Bioy Casares e também Julio Cortázar e Juan Carlos Onetti. 
Representam, cada um à sua maneira, uma outra vertente literária: são escritores urbanos, eruditos e deli‑
beradamente não realistas, construtores de universos intelectualmente fascinantes e complexos.

A terceira e última parte, «O último selvagem», dedica ‑se a escalpelizar um escritor enigmático e inclas‑
sificável: Roberto Bolaño, autor de uma série de perturbantes ficções no virar do século, com livros como 
Os detetives selvagens e 2666.

A prosa de António Mega Ferreira revela uma genuína paixão pelo tema, com atenção ao pormenor. 
Escreve de uma forma acessível, erudita mas não hermética, e descobre aspetos estimulantes para quem 
gosta de livros — a obra abre o apetite para a descoberta de muitos dos escritores em questão.

A biografia, o estilo, os efeitos de linguagem e as características pessoais dos autores são matéria para 
um aturado mapa literário, onde não falta a relação de muitos deles com os seus precursores: todos tinham 
lido William Faulkner, James Joyce, Kafka e Proust, aonde iam buscar as «feitiçarias da forma na ficção, a 
sinfonia dos pontos de vista, ambiguidades, matizes, tonalidades e perspetivas», como admite Vargas Llosa.

É também analisada a relação do movimento literário com a revolução cubana de Fidel Castro. A uto‑
pia comunista começou por ser uma fonte de esperança para a primeira geração do boom, mas daria len‑
tamente lugar ao desencanto e à dor de muitos escritores, por terem feito fé numa revolução traída pelos 
próprios mentores.

Viagens à ficção hispano ‑americana é um compêndio indispensável para se perceber a importância 
deste movimento no panorama literário mundial. Menção especial para o grafismo apelativo da capa, um 
padrão de malaguetas, espelho de um estilo literário de imaginação tórrida e policromática.

nuno Camões, http://deusmelivro.com/mil ‑folhas/viagens ‑a ‑ficcao ‑hispano ‑americana ‑antonio ‑mega ‑ferreira ‑4 ‑5 ‑2016,  
publicado em 4 de junho de 2016; consultado em 30 de setembro de 2016 (com adaptações).
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  O texto apresenta características específicas

 (A) da exposição.
 (B) do artigo de opinião.
 (C) da apreciação crítica.
 (D) do artigo de divulgação científica.

  Em Viagens à ficção hispano ‑americana, António Mega Ferreira

 (A) dá a sua opinião pessoal sobre a obra ‑prima de Gabriel García Márquez, Cem anos de solidão, 
contextualizando ‑a no panorama da literatura latino ‑americana da segunda metade do século xx.

 (B) apresenta relatos de viagens de um importante movimento literário latino ‑americano que atravessou 
a segunda metade do século xx.

 (C) faz uma antologia de textos dos principais autores da literatura latino ‑americana da segunda metade 
do século xx.

 (D) apresenta a vida e a obra dos principais autores da literatura latino ‑americana da segunda metade  
do século xx.

  A expressão «mapa literário» (linha 29) aponta para

 (A) as nacionalidades comuns aos vários escritores latino ‑americanos referidos na obra.
 (B) os locais em que viveram e por que passaram os vários escritores latino ‑americanos referidos  

na obra.
 (C) as relações entre os vários escritores latino ‑americanos referidos na obra.
 (D) as relações entre os vários escritores latino ‑americanos referidos na obra, assim como os autores  

que os influenciaram.

  De acordo com o texto, os autores do «boom latino ‑americano»,

 (A) na generalidade, foram indiferentes à utopia comunista.
 (B) após a revolução cubana, traíram os mentores da utopia comunista.
 (C) em muitos casos, sentiram ‑se desiludidos pela utopia comunista.
 (D) participaram ativamente na revolução de Fidel Castro, pelo menos no que diz respeito à primeira 

geração de escritores.

  Em «escalpelizar» (linha 22), recorreu‑se a

 (A) uma metáfora.
 (B) uma hipérbole.

 (C) uma ironia.
 (D) um pleonasmo.

  Com o recurso ao travessão na linha 7, o autor

 (A) realça uma ideia.
 (B) introduz uma oposição.
 (C) explicita o sentido do que afirmou anteriormente.
 (D) apresenta um exemplo do que afirmou anteriormente.

  O último período do primeiro parágrafo (linhas 4 e 5), relativamente à frase anterior, introduz uma

 (A) concessão.
 (B) alternativa.

 (C) adição.
 (D) causa.

  Identifique o tipo de coesão que assegura o conector «No entanto» (linha 4).

  Classifique a oração introduzida por «onde não falta a relação de muitos deles com os seus 
precursores» (linha 29).

  Identifique a função sintática desempenhada pelo constituinte «um padrão de malaguetas» 
(linhas 37 e 38).
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Livro do desassossego

1.2
GRUPO III

«Viajar? Para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do meu corpo, 
ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre 
diferentes, como, afinal, as paisagens são.
Se imagino, vejo. Que mais faço eu se viajo? Só a fraqueza extrema da imaginação justifica que se tenha que 
deslocar para sentir.» 

Livro do desassossego. Fernando Pessoa,  
edição de Jerónimo Pizarro, Lisboa, Tinta‑da‑China, 2014.

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre a ideia exposta no excerto transcrito. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera ‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs ‑se ‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL 2

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Debate

No Livro do desassossego, encontramos a apologia da desesperança.  
Proceda, agora, ao visionamento de um excerto do debate «À procura de esperança», do programa Prós  
e contras, da RTP1, realizado em 3 de outubro de 2016, sobre a sociedade a construir 106 anos depois da 
implantação da República. 
Durante o visionamento, tome notas das ideias mais importantes apresentadas por cada interveniente  
e registe os aspetos do debate que lhe pareçam mais significativos. 
Depois, responda às questões que se seguem.

  De acordo com Sofia Galvão, os nossos quadros de pensamento ainda não se adaptaram  
à globalização, mas esta trouxe um aspeto muito positivo. Identifique‑o.

  Segundo esta jurista, o período de 2009‑2011 agravou muito as desigualdades em Portugal. 
Refira o argumento apresentado por Sofia Galvão para sustentar esta afirmação.

  Marco Capitão Ferreira, a propósito de uma intervenção de Ricardo Reis, afirma que as 
estatísticas a nível mundial distorcem completamente a análise do problema. Mencione  
os argumentos a que recorre para justificar a sua posição.

3.1 Refira três contra‑argumentos apresentados por Ricardo Reis.

  Explique o que leva Eduardo Paz Ferreira a contestar a afirmação de Ricardo Reis de que  
a globalização é sinónimo de liberdade e que os jovens portugueses, atualmente, quando 
decidem emigrar, estão a exercer a sua liberdade.

  Exemplifique, no debate, a utilização do princípio de cortesia.
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1.2FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA 2

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Artigo de opinião

SERVIÇO PÚBLICO DA LÍNGUA PORTUGUESA
Guilherme d’oliVeira martins1

26.09.2016

É de uma partilha de responsabilidades que falamos, de que todos serão beneficiários.

A língua portuguesa tem uma difusão planetária. Tal obriga que as instituições de ensino superior e de 
investigação, em especial as que se dedicam à cultura e à defesa do nosso idioma, desenvolvam ações 
articuladas, coerentes e persistentes, em ligação com os Estados que usam o português como língua oficial, 
bem como com as instituições da sociedade civil, no sentido de pôr em comum as ações necessárias com 
vista à preservação, salvaguarda e desenvolvimento da língua e da cultura.

A Universidade de hoje deve saber aliar a compreensão das raízes e o conhecimento perene da huma‑
nidade com a capacidade inovadora — não só para seguir as transformações científicas, técnicas, sociais, 
económicas e culturais, mas também para poder antecipar novos caminhos e para compreender a incerteza 
e o que Bernardo Soares designa como desassossego. Eis por que razão falar de capacidade criadora significa 
perceber que o processo do cientista é em tudo semelhante à força do artista. Os dois processos encontram‑
‑se, apesar de existir a tentação de os considerar diversos e separados, erro em que comummente se incorre. 
O caso de Leonardo da Vinci é significativo. Aí encontramos as duas tendências reunidas na mesma persona‑
lidade fascinante, o que nos permite entender que, em momentos de criatividade extraordinária, a capaci‑
dade humana é capaz de seguir diversos caminhos e apressar‑se na busca e encontro do conhecimento. E se 
falamos das raízes e do conhecimento perene da humanidade, lembramos o fecundo diálogo entre o trivium 
e o quadrivium, em que a ciência, a cultura, a arte, a educação, a economia e a sociedade se encontram natu‑
ralmente. E assim a ciência deixa de ser vista como compartimentada entre duas culturas, antes se baseando 
numa sã complementaridade, especialidade e interdependência. A complexidade obriga à cooperação e ao 
espírito de equipa. O diálogo cultural e científico é o grande desafio contemporâneo. A lógica, a gramática e 
a retórica, do trivium, nas antigas artes liberais, projetam‑se naturalmente na aritmética, na música, na geome‑
tria e na astronomia, do quadrivium. E veja‑se como o desafio contemporâneo é, afinal, o estímulo duradouro 
em que, no entanto, e cada vez mais, as antigas artes mecânicas se tornam interdependentes do pensamento 
e da capacidade criadora. Quando a música e a poesia se aproximam e integram no pensamento científico, 
são a complexidade, a diversidade, o conhecimento, a compreensão que melhor se podem entender. E assim 
prudência e arte se articulam, com a ciência e a sabedoria. A prudência como pensamento coerente e 
humano, das pessoas para as pessoas, e a arte como pensamento aplicado ao saber fazer.

Quando Charles Percy Snow falou, em Cambridge, do «abismo da incompreensão mútua», acusou os 
dois lados de falta de lucidez. «Já reparou como a palavra "intelectual" é usada hoje em dia?» O matemático 
Hardy sentia‑se, assim, excluído do conjunto do conhecimento… Como se a complexidade fosse uma qui‑
mera ou uma ilusão… Que bizarra tão perigosa separação! Como se Pico della Mirandola não tivesse exis‑
tido… A Universidade de hoje está, assim, confrontada com o poderoso desafio da cultura científica capaz 
de ligar complexidade, rigor e diálogo entre saberes. E a Universidade Aberta e o ensino à distância encon‑
tram‑se na linha da frente desse exigente compromisso. Estamos numa zona central e não marginal da 
difusão do conhecimento.

A Universidade Aberta deve, assim, ser encarada como catalisador relativamente a um novo tipo de 
serviço público — o serviço público da língua portuguesa no mundo. A vocação própria da Universidade 
de ensino à distância de qualidade deve assim constituir‑se em fator de enriquecimento: do sistema de 
educação permanente, da rede do ensino superior, do serviço público de comunicação social, do desen‑
volvimento das novas tecnologias de informação e das culturas da língua portuguesa, da cultura científica, 
do desenvolvimento humano e da afirmação global. Ora, é de uma partilha de responsabilidades que 

5

10

15

20

25

30

35

40



36 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

1
UNIDADE

Fe
rn

an
do

 P
es

so
a

falamos, de que todos serão beneficiários e em que toda a Universidade tem de estar envolvida, sem ciúmes 
nem exclusivismos. Eis por que razão temos de considerar uma instituição como a Universidade Aberta uma 
peça crucial na Universidade portuguesa… Eduardo Lourenço tem‑nos ensinado, com lucidez, que a nossa 
cultura e as culturas que a nossa língua gera obrigam à vivência de uma identidade aberta e complexa que 
precisa de fazer das fraquezas forças. Não podemos responder às ambições dos nossos filhos com as audá‑
cias dos nossos pais. Temos de olhar para diante, descrendo do improviso e apostando na exigência, na 
organização e no empenhamento.

https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/servico‑publico‑da‑lingua‑portuguesa‑1745087,  
consultado em 26 de setembro de 2016 (com adaptações)

(1) Guilherme d’Oliveira Martins (autor do artigo) — Administrador da Fundação Gulbenkian. Texto com base na intervenção do 
doutoramento honoris causa na Universidade Aberta, em que foi apadrinhado pelos Professores Roberto Carneiro e Carlos Reis. 

  Para responder a cada um dos itens, de 1.1 a 1.7, selecione a opção correta. Escreva, na folha  
de respostas, o número de cada item e a letra que identifica a opção escolhida.

1.1 Na opinião do autor, a Universidade deve
  (A) buscar o conhecimento e, em menor grau, a inovação.
  (B) apostar nas capacidades criadoras.
  (C) conjugar as dimensões científica e criativa.
  (D) ter como objetivo primordial a difusão planetária da língua portuguesa.

1.2 A passagem «para compreender a incerteza e o que Bernardo Soares designa como desassossego» 
(linhas 8 e 9)

  (A) refere‑se à perturbação existencial no homem.
  (B) sublinha que a inquietação e a incerteza são inerentes à vida.
  (C) alude, indiretamente, à afirmação «Minha pátria é a língua portuguesa», do Livro do desassossego.
  (D) veicula uma crítica às Universidades portuguesas.

1.3 O quarto e o quinto períodos do segundo parágrafo (linhas 12 e 14), relativamente aos períodos 
anteriores, apresentam

  (A) uma comparação.
  (B) uma generalização.

  (C) uma exemplificação.
  (D) uma síntese.

1.4 Na linha 7, o segmento introduzido por um travessão
  (A) constitui um aparte.
  (B) apresenta uma oposição.
  (C) acrescenta uma informação, destacando‑a.
  (D) explicita o sentido de uma palavra.

1.5 No contexto em que ocorre, a palavra «catalisador» (linha 35) significa 
  (A) «estimulador».
  (B) «desincentivador».

  (C) «agitador».
  (D) «apaziguador».

1.6 Segundo o autor, a Universidade Aberta tem um papel fundamental na difusão planetária da língua 
portuguesa

  (A) devido à sua vocação de instituição de ensino à distância.
  (B) por ser uma instituição de excelência de difusão do conhecimento.
  (C)  porque procura a complexidade, o rigor e o diálogo entre saberes e é uma instituição de ensino  

à distância.
  (D) por ser necessário partilhar responsabilidades.

1.7 A afirmação «não podemos responder às ambições dos nossos filhos com as audácias dos nossos 
pais» (linhas 45 e 46) aponta para

  (A) a falta de recursos e capacidades das gerações mais velhas.
  (B) a intenção de aproveitar os recursos do passado.
  (C) a impossibilidade de aproveitar os recursos do presente.
  (D) a necessidade de explorar os recursos do presente.

45
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1.2FICHA DE ESCRITA 2

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

«Pessoa sustentava que para viver bem era preciso manter sempre vivo o sonho, sem nunca realizá‑lo, 
dado que a realização seria sempre inferior ao sonhado. E deu‑nos Bernardo Soares para mostrar como 
se faz.» 

riChard Zenith, in Fernando Pessoa, Livro do desassossego,  
Lisboa, Planeta DeAgostini, 2006, p. 29.

Partindo da citação acima apresentada, elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de 
duzentas e um máximo de trezentas palavras, no qual apresente o seu ponto de vista pessoal sobre os aspetos 
positivos e negativos do sonho na vida do Homem. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo. 

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs‑se‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.

Texto de opinião
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Correção das Fichas

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 2

GRUPO I (Cenários de resposta)

A

  O eu demonstra, perante a vida, uma atitude passiva e um comportamento interiorizado, reflexivo, como 
evidenciam as palavras que abrem o texto — «Releio passivamente, recebendo». Demonstra também 
uma necessidade de ânimo e libertação interior, que os versos, as «frases» de Caeiro, apesar da sua 
simplicidade e naturalidade (pois «parecem crescer sem vontade que as houvesse dito»), vêm satisfazer:  
o eu sente ‑os como «uma inspiração e um livramento». Revela um sentimento de claustrofobia interior, 
refletido na pequenez do espaço físico em que o sujeito se encontra — um espaço interior cuja janela dá 
para uma «rua estreita», contrastando com o espaço aberto, «o grande céu e os muitos astros», cuja visão 
e profundo sentimento de liberdade as palavras de Caeiro proporcionam: «Depois de as ler, chego à 
minha janela sobre a rua estreita, olho o grande céu e os muitos astros, e sou livre com um esplendor 
alado cuja vibração me estremece no corpo todo.»

  2.1  As palavras de Caeiro têm uma força axiomática e desencadeiam uma revelação no sujeito de 
enunciação. Funcionam como um refrão e assemelham ‑se a um mantra, que, ao ser repetido, dá cada 
vez mais força à revelação, fazendo o sujeito vibrar intensamente, numa epifania que o liberta, ilumina 
e permite a fusão do eu com o sentido das palavras de Caeiro e com o universo: «Depois de as ler, […] 
sou livre com um esplendor alado cuja vibração me estremece no corpo todo.»; «Cada vez que penso 
esta frase com toda a atenção dos meus nervos, ela me parece mais destinada a reconstruir 
consteladamente o universo.»; «E a frase fica ‑me sendo a alma inteira».

  Apesar da revelação provocada pelos versos de Caeiro, da ânsia de libertação e da vontade de ser outro 
(«Tenho vontade de […] afirmar uma nova personalidade vasta aos grandes espaços da matéria vazia.»),  
o entusiasmo desaparece, e o eu regressa à inércia, voltando a ser vago e reflexivo.

B

  O narrador afirma que vai realizar uma viagem a Santarém e que redigirá uma obra sobre o que «vir  
e ouvir» e «pensar e sentir» ao longo desse itinerário, apresentando, por isso, um discurso fragmentado, 
de natureza digressiva.

  O carácter deambulatório relaciona ‑se com a viagem empreendida pelo narrador, que parte de Lisboa 
com destino a Santarém: dirige ‑se ao Terreiro do Paço, para, com outros companheiros, apanhar o barco 
que subirá o Tejo: «Seis horas da manhã a dar em S. Paulo, e eu a caminhar para o Terreiro do Paço.» 
«Partimos. […] Assim vamos de todo o nosso vagar contemplando este majestoso e pitoresco anfiteatro 
de Lisboa oriental»; «Já saudámos Alhandra, a toireira; Vila Franca, a que foi de Xira». 
Ilustram a dimensão reflexiva e crítica da obra os comentários sobre aquilo que o narrador observa:  
sobre os contrastes da cidade de Lisboa — sendo a parte oriental «a mais bela e grandiosa […], a mais 
característica», mais próxima a glória do passado nacional, por oposição ao lado ocidental, «chato, vulgar 
e sensabor», associado à vida burguesa, exemplo de mau gosto e presunção — e sobre o bom e puro 
gosto do povo, por oposição ao das classes mais altas («essa escuma descorada que anda ao de cima  
das populações»); sobre Vila Franca, a propósito da qual é feita uma crítica à insurreição política liderada 
por D. Miguel em 1823, à participação dos absolutistas na Guerra Civil de 1828 ‑1834 e à má governação 
(«de um governo de patuscos, que é o mais odioso e engulhoso dos governos possíveis»), concluída  
por uma referência às profundas e necessárias transformações que vão ocorrendo no mundo.
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1.2
GRUPO II

1   (C)  2   (D)  3   (D)  4   (C)  5   (A)  6   (C)  7   (A)

8   Coesão interfrásica.

9   Oração subordinada adjetiva relativa explicativa.

10  Modificador apositivo do nome.

GRUPO III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se 
as principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).

FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL 2
(Duração do debate: 21 minutos [09:20 ‑30:00, parte 2])

Transcrição: 

Sofia Galvão (jurista): […] Ó Fátima, se me permite, eu gostava de dizer algumas notas rápidas sobre 
alguns temas por que fomos passando e que foram ficando assim um bocadinho pendurados…  
e eu acho que vale a pena dar ainda alguns contributos. Sobre a globalização, e aqui o Professor 
Ricardo Reis decidiu ser mais enfático do que eu tinha sido, e ainda bem, porque enfatizou muito 
bem aquilo que enfatizou, eu só queria dar uma nota que me parece importante. É que a 
globalização está, entre outros fatores, a mudar completamente o mundo em que vivemos, e uma 
das nossas dificuldades tem exatamente a ver com esta mudança. Os nossos velhos quadros são 
cada vez mais incapazes de explicar a realidade com a qual temos de viver.

Fátima Campos Ferreira (moderadora): Daí os jovens, naquele inquérito, estarem muito mais a favor 
da globalização como um fator de melhoria da sociedade.

Sofia Galvão: Exatamente, há essa diferença. Agora, a globalização faz com que os Estados Unidos  
e os seus aliados (os países ricos ocidentais) continuem a ser poderosos e ricos, mas com um 
poder e uma riqueza que decresceram significativamente. E os números, aqui, ajudam. Estes 
países representavam, em 1990, 64 % do poder de compra mundial. Em 2020, prevê ‑se que 
representem 39 % desse poder. Isto é impressionante. E os Estados Unidos caem de 22 % para 
19 %. A relação de forças, portanto, altera ‑se completamente. É este sistema, este modelo de 
desenvolvimento ocidental, assente numa economia livre e de mercado, que tem feito com que  
o PIB per capita tenha aumentado exponencialmente. […] Em geral, no mundo, o PIB per capita 
sextuplicou entre 1950 e 2015. […] Globalmente, as coisas evoluíram, e evoluíram positivamente.

Fátima Campos Ferreira: Mas isso significa que a Europa está num beco sem saída?

Sofia Galvão: Não, não significa nada. As saídas têm sido sempre encontradas. E eu acho que aqui 
também serão. E, como digo, o caminho tem vindo a ser feito. Os problemas do euro não têm 
hoje, de todo, os contornos que tinham quando começaram a ser sentidos. E, repito, a ação do 
Banco Central Europeu tem tido aqui um papel fundamental, que representou a compreensão,  
a perceção de qualquer coisa. Ainda outra ponta que ficou pendurada — o tal estudo sobre as 
desigualdades. Não posso deixar de responder ali ao Dr. Marcos Capitão Ferreira, para discordar 
aqui muito claramente. O período de 2009 ‑2011 foi um período extremamente gravoso do ponto 
de vista do aprofundamento do agravamento das desigualdades em Portugal. […] São os 20 % 
mais ricos que foram os menos afetados. Só as classes de rendimentos mais elevados […] têm 
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cortes inferiores à média. E isto foi assim desde 2011. As restantes sete classes, ou seja, as classes 
médias e as duas de rendimentos mais baixos, têm cortes superiores ou muito superiores à média. 
E, portanto, a austeridade nesse período esteve completamente enviesada. A seguir houve alguma 
alteração, não completa. Infelizmente, não foi mais profunda, como deveria ter sido, porque nós 
não temos — e este é um tema que vale a pena trazer para o debate, numa altura em que radicaliza 
o discurso antirriqueza, antirricos […], o que é dramático num país que precisa de produzir riqueza 
como Portugal precisa —, mas não foi mais corrigido, dizia eu, porque nós não temos um número 
de ricos suficiente. Nós não temos os ricos suficientes para resolverem a crise nem para corrigirem 
desigualdades nenhumas. Esse é o nosso drama. Oxalá tivéssemos, mas infelizmente não temos.

Fátima Campos Ferreira: Mas a luta de classes está de regresso também a Portugal?

Sofia Galvão: Não. Há um discurso radical, marxista, que tenta fazer a luta de classes regressar ao 
terreno. Não me parece nada que seja esse o caminho. Até porque esse ódio de classes mata 
completamente a liberdade, e nós temos é de apostar na liberdade e naquilo que as pessoas são 
capazes de fazer ao abrigo dessa liberdade. Esse é um caminho que vinha a ser construído e eu 
julgo que nós não podemos abdicar dele. Sobre desigualdades, Fátima, um tema muito importante, 
que é o tema do desemprego. O desemprego, que teve uma expressão muito significativa em 
Portugal durante a crise e durante os anos do período do ajustamento, teve um comportamento 
completamente inesperado. Não havia nenhuma autoridade nacional ou internacional que esperasse 
que nós fôssemos capazes de diminuir o desemprego da forma como ele veio a diminuir. Portanto, 
a economia vale a pena. Nós estamos a ser injustos para com a nossa economia, que, não tendo 
feito tudo aquilo que era possível ou desejável, sobretudo, que fizesse, foi capaz de fazer um 
processo de transformação muito significativo, de ter um comportamento nas exportações muito 
importante, de alterar completamente o comportamento da nossa balança comercial, e portanto 
nós devemos recordar tudo isso. Mas o desemprego foi diminuindo de uma forma e com uma 
expressão que não era expectável. E isso foi importante, também, para uma paulatina correção 
das desigualdades. Mas diminuiu até há dez meses. Nem em agosto, que é um típico mês de 
emprego sazonal, o desemprego diminuiu — pelo contrário, aumentou. Portanto, as desigualdades 
têm hoje uma expressão que nós temos de ser capazes de perceber, à luz do que é o 
comportamento da economia ou do que é a incapacidade que a economia tem de resolver a crise.

Fátima Campos Ferreira: Professor Capitão Ferreira…

Marco Capitão Ferreira (Professor de Direito da Universidade de Lisboa): Três notas rápidas. Vou 
passar mais depressa à parte que me parece fundamental. Eu não queria entrar numa discussão 
detalhada sobre o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos e, muito menos, fazer a 
defesa de um estudo que não é meu, que está suportado e publicado e que as pessoas podem 
consultar livremente. E, de certa maneira, já antecipando que poderia haver um ataque à 
seriedade deste estudo, porque ele não convém, eu trago aqui duas fontes adicionais […]. A OCDE 
anunciou ontem que Portugal foi o país ‑membro que mais aumentou os impostos sobre as 
pessoas que menos ganham. E não foi por pouco. Foi pelo dobro do segundo classificado. Está 
publicado no site da OCDE, e as pessoas podem ir consultar. E o INE explica — o Instituto Nacional 
de Estatística, portanto — explica que a pobreza em Portugal nunca abrangeu tantas pessoas 
como neste momento quando se considera a chamada linha da pobreza. E isto é um indicador 
muito importante. Eu continuo a achar que há um problema de elites em Portugal. Dois milhões  
e meio de portugueses estão encostados à linha da pobreza ou abaixo dela. Isto não são meia 
dúzia de pessoas. […] Há 4 % dos nossos concidadãos, quatro pessoas em cada cem, que não 
conseguem duas refeições de carne ou peixe por semana. Não é por dia, é por semana. É disto 
que estamos a falar. O estudo da Fundação é muito importante, está muito bem organizado e tem 
lá tudo para quem quiser verificar. Mas não é a única fonte de preocupações. […] O Sr. Professor 
[Ricardo Reis] vai ‑me desculpar, mas eu não estou muito preocupado com a desigualdade dentro 
do 1 % dos mais ricos do mundo. Estou muito mais preocupado com a desigualdade de quem 
não tem o suficiente para viver. Aqui em Portugal, não há noção de que 1,2 % dos portugueses  
é responsável por quase 40 % dos depósitos bancários existentes em Portugal. E este é um dado 
que não é meu e também não é da Fundação. É do Banco de Portugal — portanto, se quisermos 
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Livro do desassossego

1.2depois ver essa fonte também… Porquê? Porque através do Fundo de Garantia de Depósitos, que 
é um fundo que garante os depósitos dos portugueses, o Banco de Portugal tem uma noção de 
quem é que tem depósitos na banca e de quanto. Quarenta por cento dos depósitos bancários 
em Portugal estão nas mãos de 1,2 % dos portugueses. E estes são aqueles que ainda têm 
dinheiro cá, porque há alguns que já não têm. […] A globalização tem, efetivamente, dois efeitos. 
Tira da pobreza extrema para a pobreza remediada uma fatia enorme da população mundial. 
E isto distorce a estatística, porque permite ao Professor [Ricardo Reis] dizer — e com toda a razão, 
e não está a mentir — que não sei quantos milhões saíram da pobreza e que a distribuição da 
riqueza está muito melhor. Eu não estou satisfeito. Eu não quero um sistema que sirva apenas para 
tirar as pessoas da pobreza extrema para a relativa pobreza lá na Ásia. Eu gostava de saber o que é 
que eu digo aos dois milhões e meio de portugueses que estão na linha de pobreza ou 
encostados a ela e que são mais do que alguma vez foram. E é uma evolução dramática e que vale 
a pena ver e que, ainda por cima, afeta desproporcionalmente […], por exemplo, as mulheres — 
[que] continuam a ter uma diferença salarial para os homens em torno de 17 %, que é um número 
assustador. O outro número assustador é ver quem é que está mais em risco de pobreza — as 
famílias monoparentais. E nós, depois, queixamo ‑nos, neste país, de que temos um problema de 
natalidade. O maior risco, para a minha vida, de poder cair numa situação de pobreza é ter filhos. 
Pior é se ficar sozinho com eles. Ora, que sociedade é esta? Isto não é, seguramente, uma 
sociedade onde eu me reveja. […] As médias… Se, em média, duas pessoas comem frango, uma 
delas pode ter comido o frango inteiro e a outra pode estar a passar fome. Portanto, as médias a 
nível mundial distorcem completamente a análise.

Fátima Campos Ferreira: Professor Ricardo Reis…

Professor Ricardo Reis (Professor de Economia da Escola de Economia de Londres): Só alguns 
esclarecimentos. Em primeiro lugar, eu não tive fé nenhuma na meritocracia. Os que [têm 
sucesso]… pode ser por mérito ou por sorte. E, quando estava a falar de 1 %, não estava a falar das 
elites culturais, estava a falar de desigualdade de rendimentos. […] Em segundo lugar, em relação 
às médias, o mundo, de facto, cresceu muito. Eu estava a falar de uma série de pessoas que saem 
da pobreza extrema. […] Morrer ou não morrer — eu acho que é um fator bastante importante. 
Em relação a Portugal e à desigualdade em Portugal… De facto, há muitas pessoas em Portugal 
que não vivem nada bem. Mas o País não cresce há dezasseis anos. […] Toda a gente sofreu […], 
porque estamos numa economia que não cresce.

Fátima Campos Ferreira: Mas a pergunta é: a culpa é das elites em Portugal?

Professor Ricardo Reis: Eu, se tivesse uma receita mágica para pôr o País a crescer e a ser mais estável, 
poria. Mas, se eu dissesse que tinha essa receita, estava a admitir que era uma questão de elites. 
[…] Eu não tenho essa solução. […] Sei que é preciso trabalhar muito e é preciso muito esforço. 
[…] Em relação aos depósitos bancários. […] Qual é o país onde há maior desigualdade nos 
depósitos bancários, assim como riqueza na Europa inteira? É a Suécia […], porque na Suécia há 
um Estado Social tão forte e que funciona tão bem, que as pessoas não têm de poupar no banco, 
porque sabem que o Estado poupa por elas. Portanto, olhar para os depósitos bancários é 
altamente enviesado. […] Qual é o nível de proteção social que temos hoje em relação ao que 
tínhamos em 1970? É de muito maior proteção. […] E porque é que os jovens são a favor da 
globalização? Porque a globalização é sinónimo de liberdade. A liberdade de sair do País quando 
não se encontra cá emprego. A liberdade de poder fugir das elites, porque, se, de facto, as elites 
exploram o português, o português pode fugir. […] A liberdade de poder não viver formatado 
pelo que as elites dizem, mas antes diversificar o seu consumo de notícias […]. Já em relação a 
uma liberdade […]… tem que ver com o [facto de o] contrato social, o Estado Social, estar com 
muitas dificuldades, porque muitas das pessoas que estão hoje reformadas pagaram impostos, 
durante a sua vida, para pagar a pensão dos seus pais e chegam agora à altura, com 70 anos, e 
estão à espera de receber a reforma do Estado. […] E, portanto, quando os jovens exercem a sua 
liberdade e saem e vão para outros sítios, estão a quebrar o contrato social. […]

Fátima Campos Ferreira: Eduardo Paz Ferreira…
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  O poder e a riqueza dos EUA e dos países ricos (ocidentais) decresceram, tendo o PIB per capita, no 
mundo, sextuplicado entre 1950 e 2015.

  Sofia Galvão menciona o facto de os cortes nas classes de rendimentos médias e mais baixas terem sido 
superiores ou muito superiores à média; já os das classes de rendimentos mais elevadas foram inferiores 
à média.

  As médias a nível mundial, que revelam uma redução muito significativa da faixa da população que vive 
em situação de pobreza extrema, não permitem reconhecer que dois milhões e meio de portugueses 
estão no limiar da pobreza (ou próximo deste limiar) nem que o salário das mulheres, em Portugal, é 17 % 
inferior ao dos homens.

3.1 Ricardo Reis afirma que (1) apesar de tudo, a redução da pobreza extrema, que pode fazer a diferença 
entre a vida e a morte, é bastante importante; no caso das estatísticas relativas a Portugal, é preciso 
ter em conta que (2) não há crescimento há dezasseis anos e que (3) a desigualdade nos depósitos 
bancários não corresponde necessariamente a uma desigualdade de rendimentos.

  Eduardo Paz Ferreira, que reconhece que o projeto Erasmus foi «uma das melhores realizações da União 
Europeia», tendo favorecido o cosmopolitismo, rejeita que os jovens portugueses exerçam a sua liberdade 
ao sair de Portugal para procurar emprego lá fora, pois, na realidade, foram forçados a sair, como os 
portugueses das décadas de 60 e 70 do século xx.

  Por exemplo: na primeira intervenção de Sofia Galvão, «Ó Fátima, se me permite, eu gostava de dizer […]».

FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA 2

  1.1 (C); 1.2 (B); 1.3 (C); 1.4 (C); 1.5 (A); 1.6 (C); 1.7 (D).
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Eduardo Paz Ferreira (Presidente do Instituto Europeu da Universidade de Lisboa): Bem, 
começando pelo ponto da liberdade, que é fundamental… e eu, ainda por cima, tenho o azar  
de ser bastante mais velho, portanto conheci o tempo em que não havia liberdade no sentido 
técnico. Agora, há aqui uma coisa, se me permite, Professor Ricardo Reis… Devo dizer que uma 
das melhores realizações da União Europeia, para mim, foi o Erasmus, que criou nos jovens uma 
consciência europeia muito maior do que existe nas gerações mais velhas. Os meus alunos 
habituaram ‑se a este mundo muito mais cosmopolita, e isso é extremamente positivo. […] Agora, 
eu tenho dúvidas quando usa a expressão «liberdade de sair». […] Agora, quando se sai do País 
porque o País não tem nada para lhe oferecer… Por exemplo, os alunos do Técnico […] já sabem 
que não têm qualquer expectativa de ficar em Portugal, porque, quando acabam as licenciaturas, 
vão ‑lhes fazer propostas do tipo de mil euros, e é se fizerem, porque noutras licenciaturas vão 
trabalhar em caixas de supermercado. Isto é terrível, porque o maior fator de progresso em 
Portugal, o grande fator de mobilidade social, foi o reforço do ensino público a partir do 25  
de Abril e o acesso à universidade muito generalizado. Mas, depois, quando este acesso à 
universidade não tem uma consequência, que é a passagem, para a sociedade civil, para lugares 
confortáveis… Eu não diria que eles têm liberdade. Eles foram forçados a emigrar, como foram nos 
anos 60 e nos anos 70. […] É evidente que o Estado não se pode desinteressar quando há 25 % de 
desemprego juvenil. Mas o Estado não tem condições para se interessar, porque está amarrado 
pelas regras europeias. E, aí, eu gostava de ser otimista, como a Sofia Galvão, mas acho que o 
Banco Central Europeu foi hábil em salvar na altura o que era o colapso eminente do euro, mas 
não resolveu nenhum problema de fundo e, pelo contrário, está a contribuir para […] a armadilha 
da dívida e uma permanente deflação por não haver investimento em Portugal e que vai ser 
muito difícil ultrapassar. Portanto, nada disto está a correr muito bem.
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1.3FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 3

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o poema.

X

«Olá, guardador de rebanhos,
Aí à beira da estrada,
Que te diz o vento que passa?»

«Que é vento, e que passa,
E que já passou antes,
E que passará depois.
E a ti o que te diz?»

«Muita cousa mais do que isso.
Fala ‑me de muitas outras cousas.
De memórias e de saudades
E de cousas que nunca foram.»

«Nunca ouviste passar o vento.
O vento só fala do vento.
O que lhe ouviste foi mentira,
E a mentira está em ti.»

Fernando Pessoa, Ficções do interlúdio — 1914 ‑1935, O guardador de rebanhos, de Alberto Caeiro,  
edição de Fernando Cabral Martins, Lisboa, Assírio & Alvim, 1998.

  Este poema consiste num diálogo entre alguém que passa na estrada e um «guardador de 
rebanhos», interpelado pelo primeiro. Os dois têm maneiras distintas de ver a natureza.

1.1 Explique as diferentes visões da natureza dos interlocutores.

  Segundo o «guardador de rebanhos», o vento «[…] passa / E […] já passou antes, / E […] passará 
depois.» (versos 4 a 6).

2.1 Interprete a utilização das três formas do verbo «passar» na segunda estrofe do poema.

  Considere a segunda e a quarta estrofes do poema.

3.1 Comente o efeito expressivo das repetições presentes nas duas estrofes, relacionando ‑as com  
as ideias transmitidas nestes versos.
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B
Leia o poema. Se necessário, consulte as notas.

Alegres campos, verdes arvoredos,
claras e frescas águas de cristal,
que em vós os debuxais ao natural,
discorrendo da altura dos rochedos;

silvestres montes, ásperos penedos,
compostos em concerto desigual,
sabei que, sem licença de meu mal,
já não podeis fazer meus olhos ledos.

E, pois me já não vedes como vistes,
não me alegrem verduras deleitosas
nem águas que correndo alegres vêm.

Semearei em vós lembranças tristes,
regando ‑vos com lágrimas saudosas,
e nascerão saudades de meu bem.

luís de Camões, Rimas,  
edição de Álvaro Júlio da Costa Pimpão, Coimbra, Almedina, 1994.

NOTAS

debuxais (verso 3) — refletis.
concerto (verso 6) — harmonia.
ledos (verso 8) — alegres.

  Comente a forma como a natureza é representada no poema.

  Explique em que medida a descrição desta paisagem natural contribui para evidenciar o atual 
estado de espírito do sujeito poético.
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1.3
GRUPO II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta.  
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. 

Leia o texto.

Em toda a natureza que nos rodeia, principalmente nos espaços em que a intervenção do Homem é 
menos percetível, são agora bem evidentes os sinais que dizem estarmos em pleno inverno. Entre as ima‑
gens mais expressivas associáveis a este período do ano, evidencia ‑se a que é construída pela vegetação 
natural, arbórea e arbustiva, maioritariamente despida da sua folhagem.

O inverno fica mais bem caracterizado se à paisagem desnudada acrescentarmos os tons cinzentos de 
dias curtos e pouco luminosos, uma chuva que tende a ser persistente e o frio que, nalgumas montanhas 
mais elevadas, a transforma em neve. Quando o vento sopra forte, estão reunidos os ingredientes para uma 
invernia perfeita.

Esta convergência de fatores extremados torna ‑nos mais relutantes em sair para o campo, em desfru‑
tar da natureza, especialmente agora, nestes primeiros dias do mês de fevereiro, no pico da estação.

Mesmo considerando uma menor atividade da vida selvagem, já pressentida e anunciada num texto 
anterior, há animais que não se detêm perante o inverno, período invariavelmente duro para a maioria deles. 
É que, além dos efeitos gravosos do tempo agreste que nesta época do ano se abate por todo o lado, as 
espécies de fauna selvagem também se confrontam com um problema maior: a escassez de alimento, 
realidade que é acentuada quando o estado de conservação dos habitats de que dependem se encontra 
alterado e empobrecido.

Os bichos contrariam a adversidade decorrente da perda de biodiversidade, aproximando ‑se dos 
povoados onde se concentram os agentes destas alterações do meio, procurando alternativas para saciar a 
fome, numa luta inadiável pela sobrevivência. Estes desvios forçados da sua conduta geram movimenta‑
ções, das quais resultam aproximações e encontros próprios do inverno. Esta é uma das razões por que 
devemos vivê ‑lo no monte, no campo.

Se desejamos sentir a natureza de uma forma intensa, o inverno é a estação indicada. Pressionando‑
‑nos mais, revela ‑se também mais envolvente, pelo que é nos momentos em que tendemos a manter ‑nos 
na nossa zona de conforto, afastados da vida selvagem, que devemos sair de casa, para, por exemplo, nos 
determos em pormenores do mundo natural quando as condições atmosféricas nos reduzem o campo de 
visão ou afetam, em termos de segurança ou proveito, uma maior progressão no terreno. São pormenores 
que nos escapam nos meses mais propícios a grandes caminhadas, em que todos os nossos sentidos estão 
dirigidos para o muito que se pode captar em cenários amplos e abrangentes, repletos de uma atividade 
intensa e permanente. Nossa e dos seres selvagens que nos rodeiam.

As margens de pequenos cursos de água e a vegetação, normalmente discreta, que as reveste são um 
excelente motivo para caminhar nesta altura do ano. Nos lamaçais e bancos de areia das suas margens, 
confere ‑se a presença de quem aí vive pelas pegadas e outros sinais no terreno.

A água é também uma fonte de atração para quem procura cenários maiores, ou até um lado mais 
espetacular da natureza bravia. Por esta altura é expectável encontrar cascatas e quedas de água na sua 
força maior, animando os troços mais acidentados dos rios que escaparam às diversas barreiras edificadas 
pelo homem e que, por isso, se mantêm livres.

Num texto anterior, já se referiu o valor acrescido que o inverno representa para quem acompanha 
com regularidade a vida selvagem nas montanhas, atendendo à raridade de algumas das espécies de aves 
que, principalmente nos anos em que a estação se revela mais rigorosa, nos podem surpreender. Mas, em 
redutos protegidos, beneficiando de ambientes mais amenos, também por isso procurados pelas aves, 
resulta proveitoso despender tempo a observar, a identificar, a fotografar. Estuários e lagoas interiores são 
espaços naturais especialmente indicados para visitar nesta época do ano. E, mesmo em espelhos de água 
de parques e jardins criados em ambientes urbanos, vale a pena investir algumas horas. Em todos eles 
poderemos encontrar espécies de aves que só nesta época estão entre nós.
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O inverno deve ser vivido na natureza mesmo por aqueles que desejam que ele acabe depressa e que 
aguardam com alguma impaciência a explosão primaveril e todo o tempo quente e longo que lhe suce‑
derá. Depois de um inverno intensamente sentido, a primavera e todas as mudanças que na Natureza a 
anunciarão serão mais valorizadas e apreciadas.

miGuel dantas da Gama, http://www.wilder.pt/cronicas/no ‑inverno ‑mais ‑proximo ‑da ‑natureza,  
publicado em 1 de fevereiro de 2016; consultado em 14 de outubro de 2016 (com adaptações).

  O texto apresenta características específicas de 

 (A) diário.
 (B) artigo de opinião.

 (C) apreciação crítica.
 (D) artigo de divulgação científica.

  A questão central deste texto tem que ver com

 (A) as adversidades do inverno.
 (B) os aspetos positivos do inverno.
 (C) a forma como tendemos a experimentar a natureza durante o inverno.
 (D) os motivos que fazem com que o inverno seja a estação indicada para sentirmos a natureza.

  Segundo o autor, no inverno,

 (A) é possível conhecer melhor a forma como os animais saciam a fome.
 (B) é mais fácil conhecer os animais, uma vez que estes, quando procuram alimento, se aproximam dos 

meios povoados.
 (C) as espécies animais tendem a manter ‑se na sua zona de conforto.
 (D) torna ‑se fundamental analisar o estado de conservação dos habitats das espécies de fauna selvagem.

  O trecho «quando as condições atmosféricas […] afetam, em termos de segurança ou proveito, 
uma maior progressão no terreno» (linhas 25 e 26) aponta para

 (A) o prazer sentido depois de se percorrer um terreno particularmente acidentado.
 (B) os esforços que implica percorrer um terreno particularmente acidentado.
 (C) a facilidade em caminhar quando estão reunidas determinadas condições meteorológicas.
 (D) a dificuldade em percorrer um terreno quando estão reunidas determinadas condições meteorológicas.

  As duas ocorrências de «nos», na linha 27, correspondem, respetivamente, a

 (A) um nome e uma preposição contraída.
 (B) duas preposições contraídas.
 (C) um pronome demonstrativo e uma preposição contraída.
 (D) um pronome pessoal e uma preposição contraída.

  Em «redutos protegidos» (linha 40), a palavra «reduto» significa

 (A) «espaço de defesa».
 (B) «local de refúgio».

 (C) «habitat».
 (D) «reserva».

  O uso da palavra «lhe» (linha 46) contribui para a coesão

 (A) referencial.
 (B) lexical.

 (C) aspeto ‑temporal.
 (D) interfrásica.

  Identifique a função sintática desempenhada pelo constituinte «à paisagem desnudada» (linha 5).

  Classifique a oração «para, por exemplo, nos determos em pormenores do mundo natural»  
(linhas 24 e 25).

  Indique o valor da oração subordinada adjetiva relativa «que nos rodeiam» (linha 29).
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1.3
GRUPO III

«O ser humano nunca fez parte da natureza. Sempre fizemos parte da tecnologia.» 

ChristoPher Potter, Como fazer um ser humano, 2014.

«Quanto mais hi‑tech a nossa vida fica, mais precisamos da natureza.» 

riChard louV, O princípio da natureza, 2011.

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre as ideias expostas nestas citações. 

Fundamente a sua opinião recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera ‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs ‑se ‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos. 
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FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL 3

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Diálogo argumentativo

No âmbito do programa «Dias do desassossego» — um conjunto de iniciativas promovidas pela Casa 
Fernando Pessoa e pela Fundação José Saramago para estimular o gosto pelos livros e pela leitura —, 
realizou‑se, na Casa Fernando Pessoa, um dos episódios do programa «A força das coisas», de Luís Caetano 
(Antena 2), que teve como mote a questão «A literatura salva?»1. Nele participaram a pianista Gabriela 
Canavilhas e o jurista (e escritor) Álvaro Laborinho Lúcio. 
Proceda à audição de um excerto deste programa (do minuto 06:36 ao minuto 16:05). Depois, responda 
sucintamente às questões.

  Para Gabriela Canavilhas, «o que salva é o pensamento».

1.1 Explique em que medida, na opinião desta pianista, a literatura pode contribuir para a nossa salvação.

1.2 Refira a razão pela qual Gabriela Canavilhas se sente desconfortável relativamente à afirmação de que 
a literatura salva.

  Na opinião de Álvaro Laborinho Lúcio, apenas é seguro que «um par de botas não salva»2.

2.1 Explicite a reserva do jurista relativamente à utilização do termo «salvação» neste contexto.

2.2 Refira a questão proposta por Laborinho Lúcio como alternativa à que serve de mote ao programa.

1

2

(1)  Interrogação levantada pela escritora Hélia Correia, quando recebeu o prémio Camões em 2015: «Na ditadura da economia,  
a palavra é esmagada pelo número. Se a literatura salva? Não, não salva. Mas, se ela se extinguir, extingue‑se tudo.»

(2)  Alusão à afirmação de Dmitri Písarev, escritor russo da segunda metade do século xix, que disse que, para o homem do povo, 
um par de botas valia mais do que toda a obra de Shakespeare ou que toda a obra de Pushkin.
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1.3FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA 3

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Apreciação crítica

PESSOA ILIMITADO
Hugo Pinto SantoS

05.12.2014

Três andamentos no movimento perpétuo da obra pessoana

Seria decerto ingénuo relacionar diretamente a perenidade1 do génio de Fernando Pessoa com a pro‑
fusão de edições do autor que têm marcado o panorama editorial português nos últimos meses. No 
entanto, essa presença deverá ser tida em conta. E, quase no rescaldo do ano, talvez valha a pena destacar 
o aparecimento de alguns títulos (apenas alguns, sublinhe ‑se) que dão visibilidade atual a este autor da 
nossa maioridade cultural.

Um desses livros é assinado por Fernando Cabral Martins, que produziu uma admirável síntese em 
torno de alguém que pouco se presta a sumas proveitosas. […] Se o terreno biográfico é escasso e friável2, 
a obra, de tão polimórfica, mostra ‑se de quase impossível cartografia. Pessoa albergava «uma sociedade 
dentro de si» (como notou Richard Zenith, em Livro do desassossego, Assírio & Alvim, 2014), e encontrou no 
trabalho de Cabral Martins um tratamento simultaneamente exaustivo e arejado. Introdução ao estudo de 
Fernando Pessoa é exatamente o contrário do que a singeleza do seu título poderia fazer adivinhar. […]

Apenas um conhecimento profundo da constelação pessoana permite a Cabral Martins um manejo 
tão articulado dos materiais à sua disposição. […] O fenómeno dos heterónimos merece ‑lhe a fórmula 
«apoteose da montagem» (p. 91); ao longo do seu estudo, converge para a heteronímia […] um amplo 
conjunto de fluxos interpretativos, que se vão retomando e ampliando, em leituras progressivamente enri‑
quecedoras. 

Dos heterónimos de Pessoa, Álvaro de Campos é certamente o mais complexo, o único que trilha um 
percurso com etapas claramente distintas, e porventura o mais fascinante deles. Numa conhecida carta 
enviada por Pessoa, enquanto Campos, à Contemporanea, e endereçada a José Pacheco, está patente essa 
«evolução», mas também o risco de falácia que essa noção envolve: «Fui em tempos poeta decadente; hoje 
creio que estou decadente, e já o não sou» (Obra completa, Álvaro de Campos, ed. Jerónimo Pizarro e Antonio 
Cardiello, Tinta ‑da ‑China, 2014, p. 544). Como confirmam Pizarro e Cardiello, Campos é «a síntese de uma 
evolução poética e ficcional». No entanto, uma vez que esta edição congrega não só a poesia mas também 
a prosa de Campos — o que acontece pela primeira vez —, os organizadores destacam um aspeto que 
deveria merecer reflexão: «Não conhecemos a prosa decadente de Campos, nem a sua prosa sensacionista 
[…], nem a prosa tardo ‑modernista, mas uma prosa mais ou menos sempre idêntica a si mesma, muito 
semelhante à de Fernando Pessoa, embora com algumas diferenças que parecem de «carácter»» (p. 16). […] 
Esta edição surge na sequência de um volume, igualmente assinado por Pizarro e Cardiello, devotado uni‑
camente à prosa de Campos […]. No tocante ao corpus dos poemas, a revisão do cânone é substancial‑
mente mais profunda, e as propostas de leitura são, em alguns casos, razoavelmente distintas de leituras 
anteriores. […] [M]esmo um poema tão omnipresente como «Ode marítima», por exemplo, enverga nada 
menos do que três emendas. O trabalho de Pizarro e Cardiello resultou numa edição histórica, profusa‑
mente anotada e comentada, que autoriza uma sólida visão de conjunto do heterónimo pessoano.

Entre os 136 «subautores e tarefeiros criados por Fernando Pessoa» (Eu sou uma antologia), encontra ‑se 
o Sr. Pantaleão, «desdobramento natural de um Pessoa inconformado com um país corrompido, plantado 
à beira do abismo» (Cartas, visões e outros textos do Sr. Pantaleão, Assírio & Alvim, ed. Manuela Parreira da Silva 
e Ana Maria Freitas, p. 7). Mas também «um ensaísta com vocação de agitador» e «um visionário», como lhe 
chamou Teresa Rita Lopes (Pessoa por conhecer I, Estampa, 1990). Este livro não vai mudar a nossa imagem 
de Pessoa, mas é verdade que ela fica mais completa com esta adição ao cosmos pessoano. A edição dos 
escritos de mais esta «personalidade fictícia» (p. 17) é menos do que uma novidade explosiva, mas mais do 
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que uma simples curiosidade. Não totalmente inédita, embora em grande medida por publicar, a obra de 
Pantaleão ajuda a compreender Pessoa, especialmente o jovem — estes escritos datam dos 19, 20 anos do 
autor. Há, contudo, sinais que antecipam o autor da maturidade. Pensemos nós no palco dos heterónimos 
[…], em poemas como «A ceifeira» […] ou até no Livro do desassossego […], Pantaleão antecipa já, ainda que 
de forma embrionária, muito Pessoa posterior.

Como dizia Eduardo Lourenço, «os heterónimos são a Totalidade fragmentada» de Pessoa. O estabe‑
lecimento rigoroso dos escritos que nos legou, o estudo deles e a leitura crítica da sua vida são a melhor 
forma de garantir que este movimento se perpetua.

https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/pessoa ‑ilimitado ‑1678285,  
consultado em 12 de outubro de 2016 (com adaptações).

NOTAS

(1) perenidade (linha 2) — perpetuidade.
(2) friável (linha 8) — que se parte ou se esboroa facilmente, quebradiço.

  Para responder a cada um dos itens, de 1.1 a 1.6, selecione a opção correta. Escreva, na folha  
de respostas, o número de cada item e a letra que identifica a opção escolhida.

1.1 O artigo consiste numa apreciação crítica sobre três obras relacionadas com Fernando Pessoa:
  (A)  uma edição do Livro do desassossego feita por Richard zenith; a Introdução ao estudo de Fernando 

Pessoa, de F. Cabral Martins; uma edição da poesia de Campos feita por J. Pizarro e A. Cardiello.
  (B)  uma edição do Livro do desassossego feita por Richard zenith; uma edição da poesia de Campos 

feita por J. Pizarro e A. Cardiello; uma edição de textos do Sr. Pantaleão, alter ego de Pessoa, feita 
por Manuela Parreira da Silva e Ana Maria Freitas.

  (C)  a Introdução ao estudo de Fernando Pessoa, de F. Cabral Martins; uma edição da poesia de Campos 
feita por J. Pizarro e A. Cardiello; a obra Pessoa por conhecer I, de Teresa Rita Lopes.

  (D)  a Introdução ao estudo de Fernando Pessoa, de F. Cabral Martins; uma edição da poesia de Campos 
feita por J. Pizarro e A. Cardiello; uma edição de textos do Sr. Pantaleão, alter ego de Pessoa, feita 
por Manuela Parreira da Silva e Ana Maria Freitas.

1.2 O passo «alguém que pouco se presta a sumas proveitosas» (linha 8) traduz a ideia de que
  (A) os textos de Fernando Cabral Martins costumam ser análises e não sínteses.
  (B) os textos de Fernando Cabral Martins costumam ser sínteses e não análises.
  (C) é difícil fazer sínteses da obra de Pessoa, dada a diversidade da sua produção literária.
  (D) é importante fazer sínteses da obra de Pessoa, dada a diversidade da sua produção literária.

1.3 Na palavra «cartografia» (linha 9), está presente
  (A) uma ironia.
  (B) um paradoxo.
  (C) uma metáfora.
  (D) uma hipérbole.

1.4 A obra de Jerónimo Pizarro e Antonio Cardiello sobre Álvaro de Campos
  (A) incide unicamente sobre a prosa deste heterónimo.
  (B) incide sobre a poesia e a prosa deste heterónimo.
  (C) apresenta poucas notas dos editores.
  (D) exclui o poema «Ode marítima».

1.5 No contexto em que ocorre, a palavra «autoriza» (linha 34) significa
  (A) «permite».
  (B) «justifica».
  (C) «aprova».
  (D) «confere autoridade a».

1.6 Os textos da personalidade literária Sr. Pantaleão
  (A) têm um carácter reflexivo.
  (B) têm um pendor digressivo.
  (C) surgem na fase da maturidade do autor.
  (D) revelam a indiferença de Pessoa relativamente à situação do País.

1
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1.3FICHA DE ESCRITA 3

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Texto de opinião

Partindo da leitura de poemas de Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, redija um texto de opinião 
bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas palavras, em que se refira ao 
heterónimo que é para si mais marcante, justificando a sua escolha. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs‑se‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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Correção das Fichas

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 3

GRUPO I (Cenários de resposta)

A

  1.1  O interpelador do «guardador de rebanhos» não vê a natureza apenas como ela se apresenta;  
para ele, a natureza (o vento) evoca o passado e leva ao sonho e à imaginação do futuro  
(«Fala ‑me de muitas outras cousas. / De memórias e de saudades / E de cousas que nunca  
foram.», vv. 9 ‑11). O interpelador do «guardador de rebanhos» apresenta, por isso, uma visão  
subjetiva da natureza, uma vez que a interpreta. Já o «guardador de rebanhos» vê a natureza  
tal como ela é («O vento só fala do vento.», v. 13). Rejeita o que ultrapassa essa visão imediata  
e concreta, considerando que o pensamento abstrato sobre a natureza é uma especulação,  
fruto da nossa imaginação («O que lhe ouviste foi mentira, / E a mentira está em ti.», vv. 14 ‑15).  
Tem, pois, uma visão objetiva da natureza.

  2.1  Ao utilizar formas do verbo «passar» no presente, no pretérito perfeito e no futuro — evidenciadas 
pelo emprego pleonástico dos advérbios «antes» e «depois» —, quando se refere ao que «diz»/«é»  
o vento, o «guardador de rebanhos» aponta para o carácter cíclico dos ritmos da Natureza e salienta 
nesta um esquema circular que sugere a ideia de completude.

  3.1  As repetições de vocábulos nestas estrofes — na enumeração polissindética e anafórica  
(«[…] e que […] E que […] e que […], vv. 4 ‑6) e nas três formas do verbo «passar»,  
na segunda estância, e das palavras «vento» e «mentira», na quarta estância — tornam  
o discurso do «guardador de rebanhos» extremamente simples e pobre. (O seu discurso  
revela uma maior pobreza vocabular do que o daquele que o interpela.) A grande simplicidade  
da linguagem nestas duas estrofes está, pois, em consonância com a visão do «guardador  
de rebanhos», também ela simples e objetiva, e salienta a simplicidade do que há  
a compreender/ver em relação ao mundo.

B

  A natureza é representada no poema de uma forma idealizada, segundo o ideal clássico do locus 
amoenus: é uma suave paisagem natural, fértil e primaveril («Alegres campos, verdes arvoredos», v. 1; 
«silvestres montes», v. 5; «verduras deleitosas», v. 10), variada («ásperos penedos, compostos em concerto 
desigual», vv. 5 ‑6), serena e luminosa («claras e frescas águas de cristal», v. 2). É uma natureza mágica que 
sugere e propicia felicidade («Alegres campos», v. 1; «verduras deleitosas», v. 10; «águas que correndo 
alegres vêm», v. 11), como um paraíso terrestre.

  Se a paisagem natural constitui um cenário idílico, transmitindo serenidade e alegria, o estado  
de espírito do sujeito poético é marcado pelo sofrimento. A causa deste sofrimento é a ausência da 
mulher amada, originando um profundo sentimento de saudade, sublinhado pelo sujeito poético 
reiteradamente nos três versos que constituem a chave de ouro do soneto — «lembranças tristes», v. 12; 
«lágrimas saudosas», v. 13; «saudades de meu bem», v. 14 — e que contrasta com a felicidade sentida no 
passado («pois me já não vedes como vistes», v. 9). Este sofrimento é de tal forma intenso, que o cenário 
idílico já não é capaz de trazer satisfação e felicidade, ao contrário do que sucedia no passado («já não 
podeis fazer meus olhos ledos», v. 8).

1
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1.3
GRUPO II

1   (B)  2   (D)  3   (B)  4   (D)  5   (D)  6   (B)  7   (A)

8   Complemento indireto.

9   Oração subordinada adverbial final.

10  Valor restritivo.

GRUPO III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se 
as principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
•  discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).

FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL 3
(Duração do diálogo: 10 minutos [06:36 ‑16:05])

Transcrição:

Luís Caetano (jornalista): […] Gabriela Canavilhas, a literatura salva?

Gabriela Canavilhas: Eu acho que o que salva é o pensamento. Em última análise, é o carácter. E de 
tudo quanto que alimenta o pensamento, o carácter e o autoconhecimento é o que salva. E, em 
última análise, é o que mata. Porque aquilo que nos salva é aquilo que simultaneamente nos mata. 
De tanto nos trazer lucidez, eventualmente.

Luís Caetano: De tanto nos desassossegar.

Gabriela Canavilhas: De tanto nos desassossegar, exatamente. Muito ao meu gosto. E a literatura, tal 
como outras formas de transmitir o pensamento, evidentemente se inclui neste conjunto de 
instrumentos que nos fazem enriquecer o pensamento e o carácter e que, portanto, nos dão as 
tais forças para [nos salvarmos]. Mas é uma expressão que não me conforta muito. Não me dá 
muito conforto pensar que a literatura salva.

Luís Caetano: Porque é uma expressão abstrata?…

Gabriela Canavilhas: Porque eu acho que basicamente aquilo que nos salva são muitas coisas… que 
advêm do enriquecimento, do autoconhecimento e do pensamento. Em suma, como eu disse há 
pouco, daquilo que, depois, reforça o carácter. E a literatura é apenas mais uma. A literatura é, sem 
dúvida, uma das formas artísticas e de expressão mais consistentes e mais imediatas, no sentido 
em que a palavra está presente e o pensamento se expressa de uma forma muito completa pela 
palavra. Mas há outras formas de expressão que também concorrem para essa força […]. Até 
mesmo outras formas de reforço da sensibilidade, de compreensão humana… De tudo aquilo que 
anda à volta… A humanidade é tão rica e tem tantas faces, que eu julgo que a literatura, com toda 
a sua força, com todo o seu poder, é mais uma dessas múltiplas formas.

Luís Caetano: Saindo deste conceito, desta pergunta quase teórica, abstrata… No teu caso, um livro já 
te salvou, nem que fosse num particular momento, numa particular situação?

Gabriela Canavilhas: Olha, salvou ‑me as férias de verão, quando eu era miúda. Eu vivia nos Açores… 
Nos Açores não havia televisão, quando eu era nova… A televisão só chegou aos Açores em 76, 
com emissões regulares, e portanto eu tinha 15 anos quando passei a ver televisão. […]  
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  1.1  A literatura pode salvar ‑nos por nos desassossegar, por nos permitir uma maior lucidez, por favorecer 
o enriquecimento do pensamento e do carácter.

1.2 Gabriela Canavilhas considera que esta afirmação não é rigorosa, pois a literatura é apenas uma  
de entre as várias formas de arte e de expressão que contribuem para o autoconhecimento  
e enriquecem o pensamento.

   2.1  Laborinho Lúcio questiona o significado do termo «salvação» e a existência de pessoas que precisem 
de ser salvas.

2.2 Trata ‑se de saber se a literatura é modificadora.

FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA 3

  1.1 (D); 1.2 (C); 1.3 (C); 1.4 (B); 1.5 (A); 1.6 (A).

1

2

1

E, portanto, até aos 15 anos, o que os jovens da minha idade faziam era ler. E lembro ‑me dos 
verões na ilha das Flores […], que eram verões intermináveis, porque eram verões de três meses. 
Mas, na ilha das Flores, foi a literatura que me salvou graças à biblioteca itinerante da Fundação 
Gulbenkian, que eram aquelas carrinhas… E, portanto, sim, senhor, salvou ‑me muitos verões […]. 
Nesse sentido, sim. Do ponto de vista de salvar a alma, de salvar o espírito… Francamente, não, 
porque a minha personalidade, a minha forma de encarar a vida, mune ‑se de tantos instrumentos 
de reforço, que fui salva, muitas vezes, por muitos outros artifícios. A literatura foi apenas mais um 
reforço na minha construção do meu ser. […]

Álvaro Laborinho Lúcio: […] Eu começava por dizer, depois de tudo o que ouvi até agora, que já 
consegui firmar uma certeza, mas que vem também da minha experiência histórica, que eu julgo 
que é partilhada [por vós], quanto mais não seja também pela cultura que possuem. É que […]  
um par de botas não salva.

Gabriela Canavilhas: Ui… Talvez salve, nalgumas circunstâncias.

Álvaro Laborinho Lúcio: Eu acho que as circunstâncias são tão poucas, que é perigoso admitir a 
hipótese de que há algumas em que [ele] salve. Em segundo lugar, tenho alguma dificuldade em 
me confrontar com o que salva ou com o que se propõe salvar, […] porque eu fico logo do lado 
do salvado e admitindo a probabilidade de ficar fora do cesto daqueles que são eleitos para serem 
salvos. E, portanto, eu diria que a literatura não salva, como nada salva. Para não ser tão radical, 
então, eu teria de fazer uma primeira pergunta, que é a de saber de que é que nós estamos a falar, 
quando falamos em salvação, e de quem estamos a falar, quando falamos em pessoas que sejam 
suscetíveis de serem salvas […]. Portanto, eu gostaria de retirar a literatura dessa… quase dessa 
funcionalidade. […] A questão que eu ponho é diferente: é saber se a literatura é modificadora em 
si mesma. Eu recordo, por exemplo, […] a conhecida interrogação [feita] a Bertolt Brecht sobre se  
o teatro é capaz de modificar o mundo. E Bertolt Brecht responde: «Só num caso: se o mundo for 
suscetível de ser modificado.» E, portanto, isto coloca esta relação dialógica entre quem salva e 
quem é salvo. Sendo certo que, sendo uma relação dialógica, não pode ser dialética. Ela tem de 
estar no mesmo núcleo central, para que se não distinga depois o que salvou e o que foi salvo. 
[…] O que eu quero dizer é que, quando nós entramos num discurso que tem que ver com essa 
dimensão, em primeiro lugar nós imprimimos no discurso, desde logo, um preconceito ideológico 
ou uma preposição ideológica. Eu aí prefiro acabar com a grande eloquência do quem salva /  
o que salva e achar que estas coisas são muito mais capazes de nos modificar em termos de nos 
enriquecerem. Só para terminar… Por exemplo, aquela expressão do George Steiner, quando ele 
fala das grandes obras… entende que são aquelas que nos modificam. Não são as obras que nós 
lemos, mas são as obras que nos leem. Aquelas obras que, depois de lidas, nos deixam diferentes 
do que éramos, que nos transformam. E, nesta medida, então, é claro que sim, que a literatura  
tem um potencial enorme — mas eu, aqui, voltaria a dizer como Brecht — sobre aqueles que,  
ao lerem, admitem serem suscetíveis de se transformar.
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1.3EDUCAÇÃO LITERÁRIA Poesia dos heterónimos

ALBERTO CAEIRO

VII
Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo…
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer,
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não do tamanho da minha altura…

Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa a meio deste outeiro.
Na cidade as grandes casas prendem a vista à chave,
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu,
Tornam‑nos pequenos porque nos tiram tudo e também não podem olhar.
E tornam‑nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.

Fernando Pessoa, O manuscrito de «O guardador de rebanhos»  
de Alberto Caeiro, edição de Ivo Castro, Lisboa, Dom Quixote, 1986.

Vincent van Gogh, Paisagem com casa  
e lavrador, pormenor (1889).

XIV
Não me importo com as rimas. Raras vezes
Há duas árvores iguais, uma ao lado da outra.
Penso e escrevo como as flores têm cor
Mas com menos perfeição no meu modo de exprimir‑me
Porque me falta a simplicidade divina
De ser todo só o meu exterior.

Olho e comovo‑me,
Comovo‑me como a água corre quando o chão é inclinado,
E a minha poesia é natural como o levantar‑se o vento…

alBerto Caeiro, Poemas (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Claude Monet, Nenúfares,  
pormenor (1906).
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XX
O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia,

O Tejo tem grandes navios
E navega nele ainda,
Para aqueles que veem em tudo o que lá não está,
A memória das naus.

O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal.
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia
E para onde ele vai
E donde ele vem.
E por isso, porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.

Pelo Tejo vai ‑se para o Mundo.
Para além do Tejo há a América
E a fortuna daqueles que a encontram.
Ninguém nunca pensou no que há para além
Do rio da minha aldeia.

O rio da minha aldeia não faz pensar em nada
Quem está ao pé dele está só ao pé dele.

alBerto Caeiro, Poemas (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Claude Monet, Pesca no rio Epte (1887).
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1.3XXIII
O meu olhar azul como o céu
É calmo como a água ao sol.
É assim, azul e calmo,
Porque não interroga nem se espanta…

Se eu interrogasse e me espantasse
Não nasciam flores novas nos prados
Nem mudaria qualquer cousa no sol de modo a ele ficar mais belo…

(Mesmo se nascessem flores novas no prado
E se o sol mudasse para mais belo,
Eu sentiria menos flores no prado
E achava mais feio o sol…
Porque tudo é como é e assim é que é,
E eu aceito, e nem agradeço,
Para não parecer que penso nisso…).

Fernando Pessoa, O manuscrito de «O guardador de rebanhos»  
de Alberto Caeiro, edição de Ivo Castro,  

Lisboa, Dom Quixote, 1986.

XXXIV
Acho tão natural que não se pense
Que me ponho a rir às vezes, sozinho,
Não sei bem de quê, mas é de qualquer coisa
Que tem que ver com haver gente que pensa…

Que pensará o meu muro da minha sombra?
Pergunto‑me às vezes isto até dar por mim
A perguntar‑me coisas…
E então desagrado‑me, e incomodo‑me
Como se desse por mim com um pé dormente…

Que pensará isto de aquilo?
Nada pensa nada.
Terá a terra consciência das pedras e plantas que tem?
Se ela a tiver, que a tenha…
Que me importa isso a mim?
Se eu pensasse nessas coisas,
Deixaria de ver as árvores e as plantas
E deixava de ver a Terra,
Para ver só os meus pensamentos…
Entristecia e ficava às escuras.
E assim, sem pensar, tenho a Terra e o Céu.

alBerto Caeiro, Poemas (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Vincent van Gogh, Pedras e carvalho,  
pormenor (1888).

Vincent van Gogh, A vinha encarnada, pormenor (1888).
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XXXVI 
E há poetas que são artistas
E trabalham nos seus versos
Como um carpinteiro nas tábuas!…

Que triste não saber florir!
Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro
E ver se está bem, e tirar se não está!…
Quando a única casa artística é a Terra toda
Que varia e está sempre bem e é sempre a mesma.

Penso nisto, não como quem pensa, mas como quem respira.
E olho para as flores e sorrio…
Não sei se elas me compreendem
Nem se eu as compreendo a elas,
Mas sei que a verdade está nelas e em mim
E na nossa comum divindade
De nos deixarmos ir e viver pela Terra
E levar ao colo pelas Estações contentes
E deixar que o vento cante para adormecermos
E não termos sonhos no nosso sono.

alBerto Caeiro, Poemas (nota explicativa e notas de João Gaspar Simões  
e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Pierre‑Auguste Renoir, Perto do lago (1880).
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1.3RICARDO REIS

Da nossa semelhança com os deuses

Da nossa semelhança com os deuses
  Por nosso bem tiremos
Julgarmo‑nos deidades exiladas
  E possuindo a Vida
Por uma autoridade primitiva
  E coeva de Jove.

Altivamente donos de nós‑mesmos,
  Usemos a existência
Como a vila que os deuses nos concedem
  Para esquecer o estio.

Não de outra forma mais apoquentada
  Nos vale o esforço usarmos
A existência indecisa e afluente
  Fatal do rio escuro.

Como acima dos deuses o Destino
  É calmo e inexorável,
Acima de nós‑mesmos construamos
  Um fado voluntário
Que quando nos oprima nós sejamos
  Esse que nos oprime,
E quando entremos pela noite dentro
  Por nosso pé entremos.

Fernando Pessoa, Poemas de Ricardo Reis,  
edição de Luiz Fagundes Duarte, Lisboa, INCM, 1994.

Baixo‑relevo de Júpiter.

Acima da verdade estão os deuses. 

Acima da verdade estão os deuses.
A nossa ciência é uma falhada cópia
Da certeza com que eles
Sabem que há o Universo.

Tudo é tudo, e mais alto estão os deuses,
Não pertence à ciência conhecê‑los,
Mas adorar devemos
Seus vultos como às flores,

Porque visíveis à nossa alta vista,
São tão reais como reais as flores
E no seu calmo Olimpo
São outra Natureza.

riCardo reis, Odes (nota explicativa e notas de 
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor),  

Lisboa, Ática, 1993. Representação de Apolo em cerâmica grega.
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Aos deuses peço só  
que me concedam

Aos deuses peço só que me concedam
O nada lhes pedir. A dita é um jugo
  E o ser feliz oprime
Porque é um certo estado.
Não quieto nem inquieto meu ser calmo
Quero erguer alto acima de onde os homens
  Têm prazer ou dores.

Quero dos deuses só  
que me não lembrem.

Quero dos deuses só que me não lembrem.
Serei livre — sem dita nem desdita,
Como o vento que é a vida
Do ar que não é nada
O ódio e o amor iguais nos buscam; ambos,
Cada um com seu modo nos oprimem.
  A quem deuses concedem
  Nada, tem liberdade

riCardo reis, Odes (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.

Não consentem os deuses  
mais que a vida.

Não consentem os deuses mais que a vida.
Tudo pois refusemos, que nos alce
  A irrespiráveis píncaros,
  Perenes sem ter flores.
Só de aceitar tenhamos a ciência,
E, enquanto bate o sangue em nossas fontes,
  Nem se engelha connosco
  O mesmo amor, duremos,
Como vidros, às luzes transparentes
E deixando escorrer a chuva triste,
  Só mornos ao sol quente,
  E refletindo um pouco.

A palidez do dia  
é levemente dourada.

A palidez do dia é levemente dourada.
O sol de inverno faz luzir como orvalho as curvas
  Dos troncos de ramos secos.
  O frio leve treme.

Desterrado da pátria antiquíssima da minha
Crença, consolado só por pensar nos deuses,
  Aqueço‑me trémulo
  A outro sol do que este.

O sol que havia sobre o Pártenon e a Acrópole
O que alumiava os passos lentos e graves
  De Aristóteles falando.
  Mas Epicuro melhor

Me fala, com a sua cariciosa voz terrestre
Tendo para os deuses uma atitude também de deus,
  Sereno e vendo a vida
  À distância a que está.

Fernando Pessoa, Poemas de Ricardo Reis,  
edição de Luiz Fagundes Duarte, Lisboa, INCM, 1994.

Figura do Pártenon.



61ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

Poesia dos heterónim
os

1.3As rosas amo dos jardins de Adónis, 

As rosas amo dos jardins de Adónis,
Essas volucres amo, Lídia, rosas,
  Que em o dia em que nascem,
  Em esse dia morrem.
A luz para elas é eterna, porque
Nascem nascido já o sol, e acabam
  Antes que Apolo deixe
  O seu curso visível.
Assim façamos nossa vida um dia,
Inscientes, Lídia, voluntariamente
  Que há noite antes e após
  O pouco que duramos.

Fernando Pessoa, Poemas de Ricardo Reis,  
edição de Luiz Fagundes Duarte, Lisboa, INCM, 1994.

John William Waterhouse, O despertar de Adónis (1900).

Pois que nada que dure,  
ou que, durando, 

Pois que nada que dure, ou que, durando,
Valha, neste confuso mundo obramos,
E o mesmo útil para nós perdemos
Connosco, cedo, cedo,

O prazer do momento anteponhamos
A absurda cura do futuro, cuja
Certeza única é o mal presente
Com que o seu bem compramos.

Amanhã não existe. Meu somente
É o momento, eu só quem existe
Neste instante, que pode o derradeiro
Ser de quem finjo ser? 

Tão cedo passa tudo  
quanto passa!

Tão cedo passa tudo quanto passa!
Morre tão jovem ante os deuses quanto
  Morre! Tudo é tão pouco!
Nada se sabe, tudo se imagina.
Circunda‑te de rosas, ama, bebe
  E cala. O mais é nada.

riCardo reis, Odes (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.
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Antes de nós nos mesmos 
arvoredos

Antes de nós nos mesmos arvoredos
Passou o vento, quando havia vento,
  E as folhas não mexiam
  De outro modo do que hoje.

Passamos e agitamo‑nos debalde.
Não fazemos mais ruído no que existe
  Do que as folhas das árvores
  Ou os passos do vento.

Tentemos pois com abandono assíduo
Entregar nosso esforço à Natureza
  E não querer mais vida
  Que a das árvores verdes.

Inutilmente parecemos grandes.
Salvo nós nada pelo mundo fora
  Nos saúda a grandeza
  Nem sem querer nos serve.

Se aqui, à beira‑mar, o meu indício
Na areia o mar com ondas três o apaga,
  Que fará na alta praia
  Em que o mar é Saturno?

Para ser grande, sê inteiro

Para ser grande, sê inteiro: nada
  Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
  No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
  Brilha, porque alta vive.

Fernando Pessoa, Poemas de Ricardo Reis,  
edição de Luiz Fagundes Duarte, Lisboa, INCM, 1994.

Mosaico grego com tema marinho.

Uns, com os olhos postos  
no passado,

Uns, com os olhos postos no passado,
Veem o que não veem; outros, fitos
Os mesmos olhos no futuro, veem
O que não pode ver‑se.

Porque tão longe ir pôr o que está perto —
A segurança nossa? Este é o dia,
Esta é a hora, este o momento, isto
É quem somos, e é tudo.

Perene flui a interminável hora
Que nos confessa nulos. No mesmo hausto
Em que vivemos, morreremos. Colhe
O dia, porque és ele.

Não quero recordar nem 
conhecer‑me.

Não quero recordar nem conhecer‑me.
Somos demais se olhamos em quem somos.
  Ignorar que vivemos
  Cumpre bastante a vida.

Tanto quanto vivemos, vive a hora
Em que vivemos, igualmente morta
  Quando passa connosco,
  Que passamos com ela.

Se sabê‑lo não serve de sabê‑lo
(Pois sem poder que vale conhecermos?),
  Melhor vida é a vida
  Que dura sem medir‑se.

riCardo reis, Odes (nota explicativa e notas de 
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993.
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1.3ÁLVARO DE CAMPOS

Ode marítima

Sozinho, no cais deserto, a esta manhã de verão,
Olho pró lado da barra, olho pró Indefinido,
Olho e contenta‑me ver,
Pequeno, negro e claro, um paquete entrando.
Vem muito longe, nítido, clássico à sua maneira.
Deixa no ar distante atrás de si a orla vã do seu fumo.
Vem entrando, e a manhã entra com ele, e no rio,
Aqui, acolá, acorda a vida marítima,
Erguem‑se velas, avançam rebocadores,
Surgem barcos pequenos detrás dos navios que estão no porto.
Há uma vaga brisa.
Mas a minh'alma está com o que vejo menos.
Com o paquete que entra,
Porque ele está com a Distância, com a Manhã,
Com o sentido marítimo desta Hora,
Com a doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea,
Como um começar a enjoar, mas no espírito.

Olho de longe o paquete, com uma grande independência de alma,
E dentro de mim um volante começa a girar, lentamente.

Os paquetes que entram de manhã na barra
Trazem aos meus olhos consigo
O mistério alegre e triste de quem chega e parte.
Trazem memórias de cais afastados e doutros momentos
Doutro modo da mesma humanidade noutros pontos.
Todo o atracar, todo o largar de navio,
É — sinto‑o em mim como o meu sangue —
Inconscientemente simbólico, terrivelmente
Ameaçador de significações metafísicas
Que perturbam em mim quem eu fui…

Ah, todo o cais é uma saudade de pedra!
E quando o navio larga do cais
E se repara de repente que se abriu um espaço
Entre o cais e o navio,
Vem‑me, não sei porquê, uma angústia recente,
Uma névoa de sentimentos de tristeza
Que brilha ao sol das minhas angústias relvadas
Como a primeira janela onde a madrugada bate,
E me envolve com uma recordação duma outra pessoa
Que fosse misteriosamente minha.
Ah, quem sabe, quem sabe,
Se não parti outrora, antes de mim,
Dum cais; se não deixei, navio ao sol
Oblíquo da madrugada,
Uma outra espécie de porto?

edward wadsworth, Dazzle‑ships in drydock at Liverpool 
(1919), National Gallery of Canada, Otava. 
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[…]
Ah o Grande Cais donde partimos em Navios‑Nações!
O Grande Cais Anterior, eterno e divino!
De que porto? Em que águas? E porque penso eu isto?
Grandes Cais como os outros cais, mas único.
Cheio como eles de silêncios rumorosos nas antemanhãs,
E desabrochando com as manhãs num ruído de guindastes
E chegadas de comboios de mercadorias,
E sob a nuvem negra e ocasional e leve
Do fundo das chaminés das fábricas próximas
Que lhe sombreia o chão preto de carvão pequenino que brilha,
Como se fosse a sombra duma nuvem que passasse sobre água sombria.

Ah, que essencialidade de mistério e sentido parados
Em divino êxtase revelador
Às horas cor de silêncios e angústias
Não é ponte entre qualquer cais e O Cais!
Cais negramente refletido nas águas paradas,
Bulício a bordo dos navios,
Ó alma errante e instável da gente que anda embarcada,
Da gente simbólica que passa e com quem nada dura,
Que quando o navio volta ao porto
Há sempre qualquer alteração a bordo!

Ó fugas contínuas, idas, ebriedade do Diverso!
Alma eterna dos navegadores e das navegações!
Cascos refletidos devagar nas águas,
Quando o navio larga do porto!
Flutuar como alma da vida, partir como voz,
Viver o momento tremulamente sobre águas eternas.
Acordar para dias mais diretos que os dias da Europa.
Ver portos misteriosos sobre a solidão do mar,
Virar cabos longínquos para súbitas vastas paisagens
Por inumeráveis encostas atónitas…

Ah, as praias longínquas, os cais vistos de longe,
E depois as praias próximas, os cais vistos de perto.
O mistério de cada ida e de cada chegada,
A dolorosa instabilidade e incompreensibilidade
Deste impossível universo
A cada hora marítima mais na própria pele sentido!
O soluço absurdo que as nossas almas derramam
Sobre as extensões de mares diferentes com ilhas ao longe,
Sobre as ilhas longínquas das costas deixadas passar,
Sobre o crescer nítido dos portos, com as suas casas e a sua gente,
Para o navio que se aproxima.
[…]

A manhã de verão está, ainda assim, um pouco fresca.
Um leve torpor de noite anda ainda no ar sacudido.
Acelera‑se ligeiramente o volante dentro de mim.
E o paquete vem entrando, porque deve vir entrando sem dúvida,
E não porque eu o veja mover‑se na sua distância excessiva.
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1.3Na minha imaginação ele está já perto e é visível
Em toda a extensão das linhas das suas vigias.
E treme em mim tudo, toda a carne e toda a pele,
Por causa daquela criatura que nunca chega em nenhum barco
E eu vim esperar hoje ao cais, por um mandado oblíquo.

Os navios que entram a barra,
Os navios que saem dos portos,
Os navios que passam ao longe
(Suponho‑me vendo‑os duma praia deserta) —
Todos estes navios abstratos quase na sua ida
Todos estes navios assim comovem‑me como se fossem outra coisa
E não apenas navios, navios indo e vindo.

E os navios vistos de perto, mesmo que se não vá embarcar neles,
Vistos de baixo, dos botes, muralhas altas de chapas,
Vistos dentro, através das câmaras, das salas, das despensas,
Olhando de perto os mastros, afilando‑se lá pró alto,
Roçando pelas cordas, descendo as escadas incómodas,
Cheirando a untada mistura metálica e marítima de tudo aquilo —
Os navios vistos de perto são outra coisa e a mesma coisa,
Dão a mesma saudade e a mesma ânsia doutra maneira.

Toda a vida marítima! tudo na vida marítima!
Insinua‑se no meu sangue toda essa sedução fina
E eu cismo indeterminadamente as viagens.
Ah, as linhas das costas distantes, achatadas pelo horizonte!
Ah, os cabos, as ilhas, as praias areentas!
As solidões marítimas como certos momentos no Pacífico
Em que não sei por que sugestão aprendida na escola
Se sente pesar sobre os nervos o facto de que aquele é o maior dos oceanos
E o mundo e o sabor das coisas tornam‑se um deserto dentro de nós!
A extensão mais humana, mais salpicada, do Atlântico!
O Índico, o mais misterioso dos oceanos todos!
O Mediterrâneo, doce, sem mistério nenhum, clássico, um mar para bater
De encontro a esplanadas olhadas de jardins próximos por estátuas brancas!
Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos,
Queria apertá‑los ao peito, senti‑los bem e morrer!

E vós, ó coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho!
Componde fora de mim a minha vida interior!
Quilhas, mastros e velas, rodas do leme, cordagens,
Chaminés de vapores, hélices, gáveas, flâmulas,
Galdropes, escotilhas, caldeiras, coletores, válvulas;
Caí, por mim dentro em montão, em monte,
Como o conteúdo confuso de uma gaveta despejada no chão!

Sede vós o tesouro da minha avareza febril,
Sede vós os frutos da árvore da minha imaginação,
Tema de cantos meus, sangue nas veias da minha inteligência,
Vosso seja o laço que me une ao exterior pela estética,
Fornecei‑me metáforas imagens, literatura,
Porque em real verdade, a sério, literalmente,



66 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

1
UNIDADE

Fe
rn

an
do

 P
es

so
a

Minhas sensações são um barco de quilha pró ar,
Minha imaginação uma âncora meio submersa,
Minha ânsia um remo partido,
E a tessitura dos meus nervos uma rede a secar na praia!

Soa no acaso do rio um apito, só um.
Treme já todo o chão do meu psiquismo.
Acelera‑se cada vez mais o volante dentro de mim.

Ah, os paquetes, as viagens, o não‑se‑saber‑o‑paradeiro
De Fulano‑de‑tal, marítimo, nosso conhecido!
Ah, a glória de se saber que um homem que andava connosco
Morreu afogado ao pé duma ilha do Pacífico!
Nós que andámos com ele vamos falar nisso a todos,
Com um orgulho legítimo, com uma confiança invisível
Em que tudo isso tenha um sentido mais belo e mais vasto
Que apenas o ter‑se perdido o barco onde ele ia
E ele ter ido ao fundo por lhe ter entrado água prós pulmões!

Ah, os paquetes, os navios‑carvoeiros, os navios de vela!
Vão rareando — ai de mim! — os navios de vela nos mares!
E eu, que amo a civilização moderna, eu que beijo com a alma as máquinas,
Eu o engenheiro, eu o civilizado, eu o educado no estrangeiro,
Gostaria de ter outra vez ao pé da minha vista só veleiros e barcos de madeira,
De não saber doutra vida marítima que a antiga vida dos mares!
Porque os mares antigos são a Distância Absoluta,
O Puro Longe, liberto do peso do Atual…
E ah, como aqui tudo me lembra essa vida melhor,
Esses mares, maiores, porque se navegava mais devagar.
Esses mares, misteriosos, porque se sabia menos deles.

Eh marinheiros, gajeiros! eh tripulantes, pilotos!
Navegadores, mareantes, marujos, aventureiros!
Eh capitães de navios! homens ao leme e em mastros!
Homens que dormem em beliches rudes!
Homens que dormem co'o Perigo a espreitar plas vigias!
Homens que dormem co'a Morte por travesseiro!
Homens que têm tombadilhos, que têm pontes donde olhar
A imensidade imensa do mar imenso!
Eh manipuladores dos guindastes de carga!
Eh amainadores de velas, fogueiros, criados de bordo!
Homens que metem a carga nos porões!
Homens que enrolam cabos no convés!
Homens que limpam os metais das escotilhas!
Homens do leme! homens das máquinas! homens dos mastros!
Eh‑eh‑eh‑eh‑eh‑eh‑eh!
Gente de boné de pala! Gente de camisola de malha!

Christopher Nevinson, A chegada  
(c. 1913).
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1.3[…]
Tremo com frio da alma repassando‑me o corpo
E abro de repente os olhos, que não tinha fechado.
Ah, que alegria a de sair dos sonhos de vez!
Eis outra vez o mundo real, tão bondoso para os nervos!
Ei‑lo a esta hora matutina em que entram os paquetes que chegam cedo.

Já não me importa o paquete que entrava. Ainda está longe.
Só o que está perto agora me lava a alma.
A minha imaginação higiénica, forte, prática,
Preocupa‑se agora apenas com as coisas modernas e úteis,
Com os navios de carga, com os paquetes e os passageiros,
Com as fortes coisas imediatas, modernas, comerciais, verdadeiras.
Abranda o seu giro dentro de mim o volante.

Maravilhosa vida marítima moderna,
Toda limpeza, máquinas e saúde!
Tudo tão bem arranjado, tão espontaneamente ajustado,
Todas as peças das máquinas, todos os navios pelos mares,
Todos os elementos da atividade comercial de exportação e importação
Tão maravilhosamente combinando‑se
Que corre tudo como se fosse por leis naturais,
Nenhuma coisa esbarrando com outra!

Nada perdeu a poesia. E agora há a mais as máquinas
Com a sua poesia também, e todo o novo género de vida
Comercial, mundana, intelectual, sentimental,
Que a era das máquinas veio trazer para as almas.

[…]
O volante dentro de mim para.
Passa, lento vapor, passa e não fiques…
Passa de mim, passa da minha vista,
Vai‑te de dentro do meu coração.
Perde‑te no Longe, no Longe, bruma de Deus,
Perde‑te, segue o teu destino e deixa‑me…
Eu quem sou para que chore e interrogue?
Eu quem sou para que te fale e te ame?
Eu quem sou para que me perturbe ver‑te?
Larga do cais, cresce o sol, ergue‑se ouro,
Luzem os telhados dos edifícios do cais,
Todo o lado de cá da cidade brilha…
Parte, deixa‑me, torna‑te
Primeiro o navio a meio do rio, destacado e nítido,
Depois o navio a caminho da barra, pequeno e preto,
Depois ponto vago no horizonte (ó minha angústia!),
Ponto cada vez mais vago no horizonte…,
Nada depois, e só eu e a minha tristeza,
E a grande cidade agora cheia de sol
E a hora real e nua como um cais já sem navios,
E o giro lento do guindaste que, como um compasso que gira,
Traça um semicírculo de não sei que emoção
No silêncio comovido da minh'alma…

álVaro de CamPos, excerto de «Ode marítima», Poesias (nota explicativa e notas de  
João Gaspar Simões e Luís de Montalvor), Lisboa, Ática, 1993 (com supressões).
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Acaso

No acaso da rua o acaso da rapariga loira.
Mas não, não é aquela.

A outra era noutra rua, noutra cidade, e eu era outro.

Perco‑me subitamente da visão imediata,
Estou outra vez na outra cidade, na outra rua,
E a outra rapariga passa.

Que grande vantagem o recordar intransigentemente!
Agora tenho pena de nunca mais ter visto a outra rapariga,
E tenho pena de afinal nem sequer ter olhado para esta.

Que grande vantagem trazer a alma virada do avesso!
Ao menos escrevem‑se versos.
Escrevem‑se versos, passa‑se por doido, e depois por génio, se calhar.
Se calhar, ou até sem calhar,
Maravilha das celebridades!

Ia eu dizendo que ao menos escrevem‑se versos…
Mas isto era a respeito de uma rapariga,
De uma rapariga loira,
Mas qual delas?
Havia uma que vi há muito tempo numa outra cidade,
Numa outra espécie de rua;
E houve esta que vi há muito tempo numa outra cidade,
Numa outra espécie de rua;
Porque todas as recordações são a mesma recordação,
Tudo que foi é a mesma morte,
Ontem, hoje, quem sabe se até amanhã?

Um transeunte olha para mim com uma estranheza ocasional.
Estaria eu a fazer versos em gestos e caretas?
Pode ser… A rapariga loira?
É a mesma afinal…
Tudo é o mesmo afinal…

Só eu, de qualquer modo, não sou o mesmo, e isso é o mesmo também afinal.

álVaro de CamPos, Poesias (nota explicativa e notas  
de João Gaspar Simões e Luís de Montalvor),  

Lisboa, Ática, 1993.

Amadeo de Souza‑Cardoso, sem título (1913).
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1.3Datilografia

Traço, sozinho, no meu cubículo de engenheiro, o plano,
Formo o projeto, aqui isolado,
Remoto até de quem eu sou.

Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro,
O tic‑tac estalado das máquinas de escrever.

Que náusea da vida!
Que abjeção esta regularidade!
Que sono este ser assim!

Outrora, quando fui outro, eram castelos e cavaleiros
(Ilustrações, talvez, de um qualquer livro de infância),
Outrora, quando fui verdadeiro ao meu sonho,
Eram grandes paisagens do Norte, explícitas de neve,
Eram grandes palmares do Sul, opulentos de verdes.

Outrora…
Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro,
O tic‑tac estalado das máquinas de escrever.

Temos todos duas vidas:
A verdadeira, que é a que sonhámos na infância,
E que continuamos sonhando, adultos, num substrato de névoa;
A falsa, que é a que vivemos em convivência com outros,
Que é a prática, a útil,
Aquela em que acabam por nos meter num caixão.

Na outra não há caixões, nem mortes.
Há só ilustrações de infância:
Grandes livros coloridos, para ver mas não ler;
Grandes páginas de cores para recordar mais tarde.
Na outra somos nós,
Na outra vivemos;
Nesta morremos, que é o que viver quer dizer.
Neste momento, pela náusea, vivo só na outra…

Mas ao lado, acompanhamento banalmente sinistro,
Se, desmeditando, acordo,
Ergue a voz o tic‑tac estalado nas máquinas de escrever.

Fernando Pessoa, Poemas de Álvaro de Campos, edição de Cleonice Berardinelli, Lisboa, INCM, 1990.
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O que há em mim é sobretudo cansaço

O que há em mim é sobretudo cansaço —
Não disto nem daquilo,
Nem sequer de tudo ou de nada:
Cansaço assim mesmo, ele mesmo,
Cansaço.

A subtileza das sensações inúteis,
As paixões violentas por coisa nenhuma,
Os amores intensos por o suposto em alguém,
Essas coisas todas —
Essas e o que falta nelas eternamente —;
Tudo isso faz um cansaço,
Este cansaço,
Cansaço.

Há sem dúvida quem ame o infinito,
Há sem dúvida quem deseje o impossível,
Há sem dúvida quem não queira nada —
Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles:
Porque eu amo infinitamente o finito,
Porque eu desejo impossivelmente o possível,
Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser,
Ou até se não puder ser…

E o resultado?
Para eles a vida vivida ou sonhada,
Para eles o sonho sonhado ou vivido,
Para eles a média entre tudo e nada, isto é, a vida…
Para mim só um grande, um profundo,
E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,
Um supremíssimo cansaço,
Íssimo, íssimo, íssimo,
Cansaço…

Fernando Pessoa, Poemas de Álvaro de Campos,  
edição de Cleonice Berardinelli,  

Lisboa, INCM, 1990.

Amadeo de Souza‑Cardoso, Tristezas, cabeça  
(1913 ‑1915).
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1.4FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 4

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o poema.

Segunda Parte: MAR PORTUGUêS

O INFANTE

Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Deus quis que a terra fosse toda uma,
Que o mar unisse, já não separasse.
Sagrou ‑te, e foste desvendando a espuma.

E a orla branca foi de ilha em continente,
Clareou, correndo, até ao fim do mundo,
E viu ‑se a terra inteira, de repente,
Surgir, redonda, do azul profundo.

Quem te sagrou criou ‑te português.
Do mar e nós em ti nos deu sinal.
Cumpriu ‑se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor, falta cumprir ‑se Portugal!

Fernando Pessoa, Mensagem — Poemas esotéricos,  
edição crítica coordenada por José Augusto Seabra,  

Madrid, Archivos/CSIC, 1993.

  No verso que abre o poema, o eu poético afirma que a obra (algo de grandioso) nasce porque  
o Homem, por vontade de Deus, a sonhou.

1.1 Explicite de que forma o primeiro verso contribui para evidenciar esta relação de causa e efeito entre 
o divino e o humano.

  Nos versos 2 a 8, o sujeito poético desenvolve a afirmação feita no verso inicial, 
particularizando ‑a.

2.1 Explicite o desejo de Deus e a «obra» a que o sujeito poético se refere nestes versos, comprovando 
com elementos do texto.

  Interprete os dois últimos versos do poema: «Cumpriu ‑se o Mar, e o Império se desfez. / Senhor, 
falta cumprir ‑se Portugal!»
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B
A História trágico ‑marítima dá conta do lado negro e anti ‑heroico do império que Portugal construiu durante os 
Descobrimentos. 

Leia o excerto. Se necessário, consulte as notas.

Então, a 12 de setembro, o vento acalmou, para logo depois rondar ao sudoeste. Pouco tardou que 
soprasse em fúria, zunindo nas enxárcias, turbilhonando nuvens, rendilhando espumas, açoitando no escuro 
os vagalhões roncantes.

Alija! Alija! Alija carga! Alija! Alijaram tudo que na coberta havia, e debaixo da ponte. Como enfuriasse 
ainda mais o tempo, trataram de alijar os mastaréus das gáveas, e todas as caixas que cada um trazia. Para 
que não fosse isto pesado a alguém, foi a de Jorge de Albuquerque Coelho a primeira de todas que se 
lançaram ao mar, na qual ele trazia os seus vestidos e outros objetos de importância.

E, parecendo que não bastava isto, arrojaram para as águas a artilharia, com muitas caixas que conti‑
nham açúcar, e numerosos fardos de algodão.

Um mar mais violento desmanchou o leme. Atravessou ‑se a nau aos escarcéus, e não foi possível 
desviá ‑la para a fazer tornar a correr em popa.

Quase todos, então, se sentiram descoroçoar. Jorge de Albuquerque, vendo ‑os assim, começou a falar‑
‑lhes para lhes dar ânimo, e ordenou a alguns que buscassem meio com que se pudesse enfim governar a 
nau. Ajoelharam os outros, e pediram a Deus que os livrasse do perigo.

Já a este tempo, que seriam nove horas da manhã, o navio dos corsários se não avistava; — e os fran‑
ceses que estavam na Santo António vendo a tormenta desencadeada, o leme desmanchado, atravessada 
a nau, o rumor que fazia toda a gente, — chegavam ‑se aos nossos em tom amigo e cumpriam tudo que 
lhes eles mandavam, como se fossem cativos dos portugueses, e não os corsários e roubadores.

Dispôs ‑se então um bolso de vela para o porem em torno do castelo de proa, a ver se com isso arriba‑
ria a nau, e deixaria assim de se atravessar ao mar.

Às dez, escureceu por completo; parecia noite. O negro mar, em redor, todo se cobria de espumas 
brancas; o estrondo era tanto — do mar e do vento — que uns aos outros se não ouviam.

Nisto, levanta ‑se de lá uma vaga altíssima, toda negra por baixo, coroada de espumas; e, dando na proa 
com um borbotão do vento, galga sobre ela, a submerge, e arrasa. Estrondeando e partindo, leva o mastro 
do traquete com a sua verga e enxárcia; leva a cevadeira, o castelo de proa, as âncoras; estilhaça a ponte, o 
batel, o beque, arrebatando pessoas, mantimentos, pipas. Tudo se quebra e lá vai no escuro. A nau, até o 
mastro grande, fica rasa e submersa, e mais de meia hora debaixo de água.

«As terríveis aventuras de Jorge de Albuquerque Coelho» (1565)»,  
História trágico ‑marítima: narrativas de naufrágios da época das conquistas,  

adaptação de António Sérgio, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1962.

NOTAS

enxárcia (linha 2) — conjunto dos cabos fixos que, para um e outro bordo, aguentam os mastros reais, descendo até às mesas 
(pranchões presos na borda do navio, onde se entalham as chapas nas quais são colocadas as bigotas para amarrar as enxárcias).
alijar (linha 4) — lançar carga ao mar ou transferi ‑la para outra embarcação, para aliviar o peso do navio.
mastaréu (linha 5) — pequena haste de madeira com a qual são rematados os mastros.
escarcéu (linha 10) — grande onda do mar agitado.
castelo de proa (linha 19) — superstrutura na parte externa da proa.

  É evidente, em «As terríveis aventuras de Jorge de Albuquerque Coelho (1565)», a função 
edificante e didática da narrativa.

4.1 Comprove a veracidade desta afirmação, tendo em conta o excerto transcrito.

  Considere a segunda frase do texto: «Pouco tardou que soprasse em fúria, zunindo nas enxárcias, 
turbilhonando nuvens, rendilhando espumas, açoitando no escuro os vagalhões roncantes.» 
(linhas 1 a 3).

5.1 Identifique os recursos expressivos presentes na frase, comentando o efeito produzido.
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GRUPO II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. 
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

Um «louco» que «quis grandeza qual a sorte a não dá». É assim que Fernando Pessoa descreve el ‑rei 
D. Sebastião, o homem que, num laivo de loucura, decidiu compor um exército a partir da fina flor da 
nobreza portuguesa e embarcar para o norte de África, numa missão suicida que custou a Portugal o chefe 
de Estado e, subsequentemente, a independência. Estas palavras serão também as mais apropriadas para 
descrever o D. Sebastião de Manoel de Oliveira, realizador centenário conhecido pelo uso da literatura por‑
tuguesa enquanto fonte primária dos seus filmes e que escolheu a peça El ‑rei D. Sebastião, de José Régio, 
como ponto de partida para a sua longa ‑metragem O Quinto Império — ontem como hoje.

Fiel à estrutura da peça, o «Mestre» faz da palavra a principal condutora da história, e mesmo os atores 
são, por vezes, dramaticamente teatrais. Com esse propósito, confina a ação a um espaço, o paço real, sendo 
grande parte do tempo passado nos aposentos do rei. Assim, no seu estilo conhecidamente minimalista, é 
através de uma câmara, por vezes estática, por vezes panorâmica, que seguimos o jovem monarca nas suas 
passadas inquietas pelo palácio, entre o trono e a capela, aonde vai procurar a bênção divina para o seu 
projeto militar. Se o enredo gira em redor das dúvidas, inseguranças e ambições megalómanas de D. Sebas‑
tião, ou seja, da sua vida interior, é lógico que a história se esconda no interior do palácio, espaço psicológico 
que é a metáfora ideal para a prisão do «Desejado» às suas ânsias e à pressão colocada sobre os seus 
ombros pelos «egrégios avós», representados nas estátuas que o olham fixamente na sala do trono.

Qual Hamlet de Shakespeare, O Quinto Império desenrola ‑se languidamente e sem pressas, arrastando‑
‑se em palavras medidas e silêncios prolongados. Mas, se Hamlet é a tragédia da indecisão porque o prota‑
gonista é incapaz de atuar, a componente trágica de O Quinto Império está precisamente no conhecimento 
prévio que o espectador tem de que o rei não só vai agir como vai falhar por completo nas suas aspirações. 
Deste modo, o tom do filme é nostálgico, melancólico e agoirento. A desgraça iminente é anunciada em 
sequências repletas de símbolos e imagens ominosos, como o momento em que a espada de D. Afonso 
Henriques é lançada ao ar para aterrar com eco no chão, ou a sequência em que o rei adormece e desliza 
cadeira abaixo, desaparecendo de cena perante a câmara estática e deixando o trono profeticamente vazio. 
A fotografia de Sabine Lancelin traz as sombras e a solenidade a espaços iluminados apenas por velas e luz 
natural, e a banda sonora de Carlos Paredes, com o ressoar triste das cordas da guitarra portuguesa, 
relembra ‑nos que o conceito de Fado já era parte da mística lusitana ainda antes de poder ser identificado 
com a música.

Ricardo Trêpa, neto do realizador e um dos seus atores ‑fetiche, dá um D. Sebastião convincente, de 
rosto desassossegado e expressão ausente, como todos imaginamos. De lábios vermelhos e traços efemi‑
nados, o «Encoberto» é ‑nos apresentado como uma criança mimada, vítima de adulações exageradas e de 
um discurso messiânico desde o berço, que o levam a acreditar ser o salvador da Pátria e um paladino do 
cristianismo.

Mas mais do que um mapa psicológico de uma personagem ‑chave da nossa História, O Quinto Império 
é um manifesto bastante atual contra doutrinas e ideais imperialistas que continuam a ser uma realidade, 
ainda que disfarçados sob diversas formas, nas sociedades democráticas contemporâneas.

O «Mestre» não desilude. O Quinto Império é tanto uma denúncia intemporal dos males da classe polí‑
tica portuguesa — na Monarquia como na República, «ontem como hoje» — como uma carta de amor aos 
valores culturais e aos mitos e lendas que constituem o imaginário do povo português. Humanizando um 
homem que, para a maioria, é um herói de uma história que ficou por contar, Manoel de Oliveira força ‑nos 
a questionar a nossa conceção do passado, bem como a imagem mental que construímos do nosso pre‑
sente.

mariana CruZ, https://espalhafactos.com/2016/02/25/207999, publicado em 25 de fevereiro de 2016;  
consultado em 22 de outubro de 2016 (com adaptações).
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  O filme O Quinto Império — ontem como hoje

 (A) baseia ‑se em Mensagem, de Fernando Pessoa.
 (B) inspira ‑se em Hamlet, de Shakespeare.
 (C) parte de El ‑rei D. Sebastião, de José Régio.
 (D) expressa a visão singular de Manoel de Oliveira relativamente à figura de D. Sebastião.

  Segundo a autora do texto, o confinamento da ação ao paço real

 (A) procura acentuar o protagonismo de D. Sebastião.
 (B) decorre do estilo minimalista de Manoel de Oliveira.
 (C) está de acordo com o gosto do realizador por espaços interiores.
 (D) resulta da obra dramática em que o realizador se inspira.

  O segundo período do terceiro parágrafo do texto (linhas 18 a 20), relativamente à frase anterior, 
introduz uma ideia de

 (A) causalidade.
 (B) concessão.
 (C) oposição.
 (D) adição.

  Nas expressões «passadas inquietas» (linha 12) e «rosto desassossegado» (linha 30), encontramos

 (A) uma metonímia e uma metáfora, respetivamente.
 (B) uma metáfora e uma sinédoque, respetivamente.
 (C) duas metáforas.
 (D) duas hipálages.

  No contexto em que ocorre, a palavra «iminente» (linha 21) significa

 (A) «que está mesmo para cair».
 (B) «prestes a acontecer».
 (C) «muito grande».
 (D) «superior».

  Em «deixando o trono profeticamente vazio» (linha 24), a forma verbal tem um valor aspetual

 (A) durativo.
 (B) perfetivo.
 (C) iterativo.
 (D) genérico.

  Na linha 40, as duas ocorrências da palavra «que» correspondem a

 (A) um pronome em ambos os casos.
 (B) uma conjunção em ambos os casos.
 (C) uma conjunção e um pronome, respetivamente.
 (D) um pronome e uma conjunção, respetivamente.

  Identifique a função sintática desempenhada pelo constituinte «neto do realizador  
e um dos seus atores ‑fetiche» (linha 29).

  Identifique o mecanismo de coesão textual decorrente do uso de «como» (linha 30).

  Classifique a oração «ainda que disfarçados sob diversas formas» (linha 36).
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GRUPO III

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que apresente uma reflexão sobre a relevância e o futuro do patriotismo numa era de 
globalização. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera ‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs ‑se ‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2. Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
 — um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
 — um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL 4

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Debate

Proceda ao visionamento de um excerto do debate «Um novo tempo», do programa Prós e contras (do minuto 
00:15 ao minuto 13:20), da RTP1, realizado em 30 de novembro de 2015, sobre um novo momento na História 
de Portugal. 
Durante o visionamento, tome notas das ideias mais importantes apresentadas por cada interveniente e registe 
os aspetos do debate que lhe pareçam mais significativos.

  Classifique as seguintes afirmações como verdadeiras ou falsas. No fim, corrija as falsas.

 (A)  Na apresentação do tema do debate, a moderadora, Fátima Campos Ferreira, faz referência a vários 
aspetos que apontam para um novo ciclo, quer no plano nacional quer no plano internacional.

 (B)  Depois de se referir ao tema do debate, Fátima Campos Ferreira faz uma breve apresentação de cada 
interveniente.

 (C)  Quando apresenta o físico Fernando Carvalho Rodrigues, a moderadora alude ao facto de este 
cientista ter sido o coordenador‑geral do primeiro (e único) satélite português, o PoSat‑1, lançado  
em 1993. 

 (D)  Segundo Carvalho Rodrigues, a crispação que existe atualmente tem que ver com a quantidade  
de conhecimento que a humanidade adquiriu.

 (E)  Quando se refere ao «coeficiente de extinção», Carvalho Rodrigues alude ao facto de ser necessário 
pôr fim às armas nucleares.

 (F)  Segundo o geofísico Filipe Duarte Santos, a sociedade portuguesa não está a dar uma atenção 
suficiente à sustentabilidade do País.

 (G)  Na opinião da escritora Dulce Maria Cardoso, os Portugueses, depois do fim do chamado império 
colonial, que durou vários séculos, não fizeram uma necessária reflexão sobre a nova realidade do 
País.

 (H)  Para Dulce Maria Cardoso, o grande problema de Portugal, atualmente, tem que ver com o facto  
de a União Europeia não ter em conta as nossas capacidades reais.

 (I)  Dulce Maria Cardoso aponta ainda dois fatores que explicam a crispação atual: uma maior 
complexidade do mundo contemporâneo, em que o bem e o mal já não são claramente 
identificados, e o sentimento, por parte dos cidadãos portugueses, de que não vale a pena agir.

1
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1.4FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA 4

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Apreciação crítica

UM JOVEM FERNANDO PESSOA PANFLETÁRIO E ANTIMONÁRQUICO
luís miGuel Queirós

09.04.2014

A descoberta de alguns breves poemas inéditos que Fernando Pessoa terá escrito no início de 1906, 
atacando duramente a monarquia portuguesa, não só mostra que aos 17 anos o poeta era um republicano 
convicto como vem pôr em causa a convicção de que este só recomeçara a escrever poesia em português 
a partir de 1908.

Richard zenith e Fernando Cabral Martins, que encontraram e fixaram estes textos, incluíram cinco 
inéditos (quatro poemas completos e o início de um poema inacabado) em Mensagem e outros poemas 
sobre Portugal, que a Assírio & Alvim lançará no dia 17 na coleção «Pessoa Breve», juntamente com um 
volume dedicado à poesia esotérica de Pessoa, coorganizado pelos mesmos autores. 

Se estes poemas dos 17 anos, escritos poucos meses após o seu regresso definitivo da África do Sul, 
em setembro de 1905, acrescentam pouco ou nada, em termos literários, ao opus pessoano — serão até 
menos sugestivos da precocidade do autor do que a referida juvenília1 de 1901 ‑1902 —, a sua publicação 
justifica ‑se, desde logo, por vir corrigir a ideia de que a produção lírica de Pessoa no período que vai de 1903 
a 1908 se resumira aos poemas em inglês dos heterónimos Charles Robert Anon e Alexander Search. (Sabe‑
‑se hoje que este último só surgiu em 1906, embora Pessoa o tenha feito assumir retrospetivamente a 
produção do seu predecessor.)

Mas estes poemas também nos revelam, no seu tom indignado e panfletário, que esse adolescente 
criado na cultura inglesa, e que por muito tempo ambicionou ser um poeta inglês, mantinha ligações sen‑
timentais suficientemente fortes ao seu país natal para não ter perdoado à monarquia portuguesa a aceita‑
ção humilhante do Ultimato britânico de 1890. O mesmo Pessoa que mais tarde criticará muitos aspetos da 
I República, e que rejubilará com a deposição de Afonso Costa pelo ditador Sidónio Pais, mostrava ser, aos 
17 anos, um republicano de veia jacobina, inimigo jurado da coroa e da Igreja. 

Os organizadores de Mensagem e outros poemas sobre Portugal optaram por organizar os poemas por 
ordem (tanto quanto possível) cronológica, o que permite acompanhar a evolução das posições políticas e 
ideológicas de Pessoa e o modo como este foi reagindo aos regimes e governos que se sucederam no País. 
Republicano ferrenho nos anos finais da monarquia constitucional, crítico, depois, dos sucessivos governos 
da I República, excetuada a ditadura do «presidente ‑rei» Sidónio Pais, Pessoa não terá visto com maus olhos 
a instauração do Estado Novo, embora viesse a tornar ‑se, no fim da vida, um opositor feroz de Salazar, a 
quem trata por «chatazar» num poema de 1935.

Para se situar estes poemas antimonárquicos, convém lembrar que Pessoa começou a frequentar o 
Curso Superior de Letras na Universidade de Lisboa logo em outubro de 1905, duas semanas após o seu 
regresso a Lisboa. zenith está convencido de que o contacto com o meio estudantil universitário pode 
ajudar a explicar a súbita emergência desse Pessoa militantemente antimonárquico, que se mostra empe‑
nhado em acordar os seus conterrâneos com poemas panfletários, ao mesmo tempo que, como lembra o 
prefácio deste livro, continua e continuará por alguns anos «a escrever poesia quase unicamente em inglês, 
em consonância com a sua ambição literária de ombrear com Shakespeare, Milton, Shelley e Keats».

No referido prefácio, zenith e Cabral Martins observam, no entanto, que à admiração de Pessoa pela 
tradição literária inglesa nunca correspondeu, mesmo nos seus tempos de Durban, um idêntico entusiasmo 
pelo império britânico. [A] solidariedade de Pessoa para com os bóeres, os irlandeses e outros humilhados 
pelo poderio inglês «prendia ‑se, sem dúvida, com o ressentimento luso decorrente do Ultimato britânico 
de 1890, que obrigou os Portugueses a renunciar, no espaço de vinte e quatro horas, a toda e qualquer 
pretensão de soberania sobre uma vasta área geográfica entre Moçambique e Angola», defendem os auto‑
res do prefácio. 
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Mensagem e outros poemas sobre Portugal apresenta ainda textos que, não sendo literalmente inéditos, 
são muito pouco conhecidos, e cuja leitura foi, em alguns casos, bastante melhorada […].

Continua a valer a pena esgaravatar no espólio pessoano e regressar aos manuscritos para aperfeiçoar 
leituras. Foi isso, de resto, o que zenith e Cabral Martins fizeram para organizar este livro, mesmo se depois 
nos pouparam deliberadamente a esse excesso de informações genéticas que há muito transbordou das 
edições propriamente críticas da obra de Pessoa para encharcar as que presumivelmente se destinam ao 
grande público.

https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/um ‑jovem ‑fernando ‑pessoa ‑panfletario ‑e ‑antimonarquico ‑1631463,  
consultado em 24 de outubro de 2016 (com adaptações).

(1) juvenília (linha 11) — produção literária da juventude de um autor.

  Para responder a cada um dos itens, de 1.1 a 1.7, selecione a opção correta. Escreva, na folha  
de respostas, o número de cada item e a letra que identifica a opção escolhida.

1.1 Os poemas em que Pessoa critica a monarquia portuguesa
  (A)  vão ser publicados em vários volumes da coleção «Pessoa Breve», da Assírio & Alvim.
  (B)  fazem parte de um volume da coleção «Pessoa Breve», da Assírio & Alvim, dedicado à poesia 

esotérica de Pessoa.
  (C)  foram incluídos num volume da coleção «Pessoa Breve», da Assírio & Alvim, que compreende 

também Mensagem.
  (D)  motivaram a organização de um dos volumes da coleção «Pessoa Breve», da Assírio & Alvim.

1.2 Os cinco textos encontrados por Richard zenith e Fernando Cabral Martins são importantes porque
  (A) permitem compreender melhor a obra pessoana.
  (B) revelam a opinião de Pessoa sobre a monarquia portuguesa.
  (C) traduzem as convicções políticas de Pessoa.
  (D) revelam que, aos 17 anos, Pessoa já era republicano e escrevia poesia em português.

1.3 Os poemas que melhor ilustram a precocidade literária de Pessoa foram compostos em
  (A) 1901 ‑1902. (C) 1906.
  (B) 1903 ‑1908. (D) 1907.

1.4 Pessoa antipatizava com a monarquia portuguesa porque
  (A) tinha fortes ligações à África do Sul.
  (B) sentia maiores afinidades com a cultura inglesa e o poderio britânico.
  (C) foi muito influenciado pelo meio estudantil universitário lisboeta.
  (D)  considerava que a concessão da monarquia portuguesa às exigências britânicas em 1890 era 

humilhante para Portugal.

1.5 Politicamente, Pessoa
  A)  começou por simpatizar com os Bóeres e os Irlandeses, depois aderiu ao poderio britânico e,  

por fim, já em Portugal, tornou ‑se republicano.
  (B)  começou por ser monárquico, tendo ‑se tornado, depois, republicano.
  (C)  foi um convicto republicano, tendo simpatizado igualmente com os vários governos da 

República Portuguesa.
  (D) foi um convicto republicano, mas crítico em relação aos vários governos de Portugal.

1.6 Segundo zenith e Cabral Martins, o jovem Pessoa
  (A) não tinha ambições literárias, dedicando ‑se à escrita esporadicamente.
  (B) não tinha grandes ambições literárias, embora se dedicasse inteiramente à escrita.
  (C) queria produzir uma obra que rivalizasse com os maiores nomes da literatura inglesa.
  (D) queria produzir uma obra que rivalizasse com os maiores nomes da literatura portuguesa.

1.7 Em «terá escrito» (linha 1), a utilização do futuro perfeito do verbo «escrever» sugere que
  (A) não é seguro que Pessoa tenha escrito os referidos poemas no início de 1906.
  (B) não há dúvidas de que Pessoa escreveu os referidos poemas no início de 1906.
  (C) é improvável que Pessoa tenha escrito os referidos poemas no início de 1906.
  (D) o autor do texto duvida de que Pessoa tenha escrito os referidos poemas no início de 1906.
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1.4FICHA DE ESCRITA 4

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Exposição sobre um tema

«Poeta-filósofo, Poeta-mágico e Poeta-alquimista, dá Fernando Pessoa a Mensagem uma estrutura 
rigorosa em termos simbólicos.» 

António QuAdros, «O título de Mensagem», in Fernando Pessoa, Mensagem — Poemas esotéricos,  
edição crítica de José Augusto Seabra, Madrid, Archivos/CSIC, 1993, p. 233.

Partindo desta afirmação, redija um texto expositivo, com um mínimo de cento e trinta e um máximo de cento 
e setenta palavras, em que se refira à estrutura formal e simbólica de Mensagem.

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs-se-lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre cento e trinta e cento e setenta palavras —, há que atender  
ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a sessenta palavras é classificado com zero pontos.



80 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

1
UNIDADE

Fe
rn

an
do

 P
es

so
a

Correção das Fichas

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 4

GRUPO I (Cenários de resposta)

A

  1.1  Para a expressão da relação de causa e efeito entre o divino e o humano no verso contribuem: 
o carácter sintético da afirmação e a construção assindética da frase (justaposição de três orações 
coordenadas, sem serem articuladas por uma conjunção); a gradação existente nos três momentos 
da afirmação, expressa nas formas verbais «quer», «sonha» e «nasce»; o carácter axiomático da 
afirmação (note ‑se o valor durativo do presente do indicativo em que se encontram as formas 
verbais), sugerindo uma verdade universal e irrefutável; a estrutura ritmada da frase, evidenciando os 
elementos enumerados; a construção trilógica da afirmação, salientando os três elementos («Deus», 
«homem» e «obra») e os três momentos («quer», «sonha» e «nasce») que presidem à realização de 
algo grandioso — evocando o simbolismo do número três, associado à perfeição e ao divino  
(é pela vontade de Deus que se materializa a obra perfeita, divina).

  2.1  Deus desejou a ligação entre continentes e os povos do Planeta («que a terra fosse toda uma, /  
Que o mar unisse, já não separasse», vv. 2 ‑3). Para tal, «[s]agrou» (v. 4) o Infante D. Henrique — verbo 
importante (ocorrendo duas vezes no texto), com uma conotação religiosa, que remete para a 
dimensão sagrada da missão das Descobertas e para o carácter predestinado do Infante e pode 
aludir ao promontório de Sagres, associado ao Infante D. Henrique. Por vontade divina, o Infante foi 
o grande impulsionador dos Descobrimentos, «desvendando a espuma» (v. 4) — isto é, descobrindo 
os mares —, fazendo com que essa «espuma» («orla branca») fosse «de ilha em continente» (v. 5) — 
ou seja, alargando o espaço conhecido. Com efeito, o Infante foi uma figura da universalidade ao 
permitir, pela conquista do mar, o conhecimento do mundo e a comunicação entre os povos  
(«E viu ‑se a terra inteira, de repente, / Surgir, redonda, do azul profundo.», vv. 7 ‑8).

  Depois de a obra desejada por Deus se ter concretizado, o Império desmoronou ‑se (ideia que, 
abruptamente, interrompe o tom eufórico do poema). Falta, agora, «cumprir ‑se» o desígnio de Portugal. 
No verso que fecha o poema, iniciado pela apóstrofe «Senhor», como numa prece, o sujeito poético lança 
um apelo a Deus: que se cumpra o destino mítico de Portugal, isto é, que se funde um novo império, 
o Quinto Império, agora de cariz espiritual, que pela vontade de Deus pode ser concretizado.

B

  4.1  A função didática e edificante da narrativa está patente no comportamento de Jorge de Albuquerque 
Coelho. Quando os ventos fortes obrigam a aliviar a carga da nau, é a caixa do comandante, «na qual 
ele trazia os seus vestidos e outros objetos de importância», a primeira a ser deitada ao mar.  
O protagonista constitui igualmente um exemplo porque, quando todos desanimam e perdem a 
esperança, procura incentivar os seus companheiros e revela coragem e capacidade de liderança: 
«vendo ‑os assim, começou a falar ‑lhes para lhes dar ânimo, e ordenou a alguns que buscassem meio 
com que se pudesse enfim governar a nau».

  5.1  A força destruidora da natureza é evidenciada pela presença de vários recursos expressivos: 
a personificação do vento («soprasse em fúria», «açoitando»), que sugere um intuito destruidor; 
a enumeração das ações dos ventos fortíssimos, com um impacto na nau, nas nuvens e no mar, 
associada à utilização expressiva do gerúndio («zunindo, «turbilhonando», «rendilhando» e 
«açoitando»), a realçar a continuidade dos estragos; a onomatopeia «zunindo», que sugere sensações 
sonoras; a metáfora visual «rendilhando espumas», que expressa a turbulência das ondas; o animismo 
em «vagalhões roncantes», com o uso do aumentativo, sugerindo sensações visuais e sonoras.
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1.4
GRUPO II

1   (C)  2   (D)  3   (C)  4   (D)  5   (B)  6   (A)  7   (A)

8   Modificador apositivo do nome.

9   Coesão interfrásica.

10  Oração subordinada adverbial concessiva.

GRUPO III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se 
as principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).

FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL 4
(Duração do debate: 13 minutos [00:15 ‑13:20])

Transcrição: 

Fátima Campos Ferreira: Boa noite! Que tempo é este em que vivemos? Em Portugal, iniciou ‑se um 
novo ciclo político. Mas há outros sinais que vêm da Europa e do mundo. Desde logo, está a 
decorrer em França uma conferência sobre o clima, que atrai, que está a juntar, em Paris, líderes  
de mais de cento e cinquenta países. Há também o agravamento da ameaça terrorista em toda  
a Europa, e não só. Portanto, só aqui, temos vários sinais dos tempos que vamos hoje tratar, 
debater, com um conjunto de pensadores da sociedade portuguesa. Começo pelo Professor 
Carvalho Rodrigues. Eu disse há pouco que, em Portugal, se está a iniciar um novo ciclo político… 
Mas nós, quando olhamos e pensamos o nosso tempo, temos de o ver de forma integrada, um 
retrato integrado, não só do caso português, mas também do que se passa no resto do mundo. 
E porque o caso português, nos últimos tempos, foi diferente do habitual, daquilo que foram os 
últimos anos no País, a minha primeira pergunta é: como é que o senhor entende a crispação que 
o País viveu e por que caminhos é que acha que vai a sociedade portuguesa a partir de agora?

Fernando Carvalho Rodrigues (físico): Sabe que, cada vez que há um império, quando todas as 
possibilidades se esgotam, muda de ciclo. Sempre foi assim. E a crispação resulta de uma coisa 
que vem logo no Génesis, 2,7: «Se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, por 
certo, perecerás.» Que é uma coisa curiosa, a árvore do conhecimento. Eu, primeiro, julgava que 
era só do conhecimento; depois, o Padre Stilwell é que me mostrou que era do conhecimento  
do bem e do mal. Quem se arvora em conhecer o bem e o mal faz este mundo de hoje, que é 
aquele que faz as guerras, que é… as verdades. As pessoas, os humanos, nós somos terríveis, 
porque guerras económicas nunca houve… Há umas estaladas… Agora, guerra, guerra, guerra,  
é por verdade. Isso os humanos, nós, por verdades, vamos até aos últimos limites. De modo que 
aqueles debates onde há vozes sobre vozes, os olhos como dardos e a jugular a bater não são 
debates: são combates, porque cada um tem a sua verdade.

Fátima Campos Ferreira: Mas não é habitual que essas verdades sejam, de alguma forma, tão 
distintivas nas sociedades e causem tanta crispação, como foi o caso aqui nos últimos meses.

Fernando Carvalho Rodrigues: Quando surgem, surgem conflitos que… Agora que se sabe que  
é assim… Não, não pode continuar assim. É um novo meio de encarar outras possibilidades.  
Havia umas possibilidades. Essas esgotaram ‑se. Agora há outras possibilidades.

Fátima Campos Ferreira: Portanto, antevê um ciclo de apaziguamento a partir daqui.
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Fernando Carvalho Rodrigues: Se não houver, haverá a jugular que rebenta… Aquelas pessoas que 
vêm para aqui debater, que… os olhos parecem dardos, e a jugular a bater, a bater… Pode ser que 
lhe dê uma apoplexia.

Fátima Campos Ferreira: Mas essas verdades são…

Fernando Carvalho Rodrigues: Bem, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque nós 
podemos perecer por causa do conhecimento. O conhecimento nem é bom nem é mau. Mas não  
é neutro. Aliás, uma das maneiras por que se vê a sociedade a evoluir é o conhecimento. É cada vez 
maior. Eu estou à frente de um enormíssimo cientista português do século xx e xxi, que é o meu 
amigo Filipe Duarte Santos, que conheço há um tempo que não vou mencionar, e ele vai ‑me ajudar  
a fazer isto, que é… À medida que o conhecimento da humanidade foi crescendo, quantos de nós 
são necessários para acabar com a humanidade? Chamamos ‑lhe coeficiente de extinção. Durante 
milénios, para matar a humanidade toda, era preciso a humanidade toda contra toda. Quando 
começamos a descobrir os materiais eufemisticamente chamados energéticos, que são os explosivos, 
um décimo da humanidade dá para acabar com toda… Quando descobrimos e conhecemos a 
linguagem física da matéria, fizemos as armas nucleares. […] Nós hoje sabemos fazer armas químicas 
poderosíssimas. Nós hoje sabemos a linguagem química da vida. Ainda não sabemos a linguagem 
física da vida. Mas a química sabemos. Se derem ao Filipe Duarte um bocado de dinheiro e mais cem 
pessoas que ele escolha a dedo, ele faz uns vírus que são capazes de matar aí um bocado de gente… 
De modo que o número de pessoas que é necessário para acabar connosco é cada vez menor.

Fátima Campos Ferreira: E acaba cada vez com mais…

Fernando Carvalho Rodrigues: O Padre Stilwell mostrou ‑me isto. […] «Mas o conhecimento pode ser 
assim tão mau?» [pergunta dirigida por Carvalho Rodrigues ao Padre Stilwell] Não, não, o 
conhecimento é excelente. É o conhecimento do bem e do mal, com absoluta certeza, é isto que 
gera os terrorismos que a gente tem visto, é isto que gera…

Fátima Campos Ferreira: Mas agora estávamos a falar da crispação na sociedade portuguesa.

Fernando Carvalho Rodrigues: Mas tem a mesma natureza. Eu sei a verdade. Eu, com trinta anos, vou 
resolver os problemas do País. […] Este confronto de ter a certeza de que é assim…

Fátima Campos Ferreira: É inerente à condição humana, certamente. Eu vou começar pelo cientista 
que conhece desde sempre, o Professor Filipe Duarte Santos. E a pergunta, Filipe, é a mesma: 
como é que o senhor entendeu a crispação dos últimos meses em Portugal e o que é que 
perspetiva, em função de um futuro próximo?

Filipe Duarte Santos (geofísico): Eu tenho talvez uma compreensão mais suave do que se está a passar. 
Eu penso que é uma nova oportunidade. É um ciclo político que se fecha. Portugal estava numa 
situação muito difícil. Eu diria mesmo impossível, do ponto de vista financeiro… A dívida cresceu 
muitíssimo desde 2006 até 2011. Portanto, estávamos numa situação de pré ‑bancarrota, numa 
situação bastante grave, e, de facto, o governo anterior teve a capacidade de pôr as contas em 
ordem… terá feito outras coisas que não terão sido as melhores… Evidentemente que foi um 
sacrifício dramático para muitos portugueses. E agora temos um novo ciclo. O que me parece é que 
nós todos devíamos pensar melhor em como libertar o País deste constrangimento, que é uma 
dívida gigantesca, que alguém terá de pagar… não pondo a hipótese de não pagar a dívida… Pedir 
para adiar o pagamento é uma coisa que, na Europa, parece não funcionar… Muitas das coisas que 
se fazem em Portugal, que são daquelas imediatas, como manter os hospitais a funcionar, as escolas 
a funcionar, as universidades… por exemplo, o meu setor, o da ciência e o do ambiente… são 
dinheiros que vêm de fora. Portanto, temos uma soberania mitigada, e eu não vejo na sociedade 
portuguesa um esforço de nos focarmos sobre como é que nos vamos tornar sustentáveis.

Fátima Campos Ferreira: E esse é, para si, o maior problema?

Filipe Duarte Santos: Esse, para mim, é o maior problema. Quer dizer, há diferentes pontos de vista, 
mas depois perdemo ‑nos muito nessa tal crispação, nesse tal confronto, que me parece, por 
vezes, um pouco estéril. Há aqui outra coisa que é importante, que é a ambição do poder. 
A ambição do poder é determinante nos políticos. Bom, vamos ver, vamos confiar, vamos dar, 
enfim, o benefício da dúvida.
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1.4Fátima Campos Ferreira: Dulce Maria Cardoso, do seu posto de observação da sociedade, concorda 
com esta afirmação — o País facilmente se crispa, facilmente tem boas verdades, e sai ao combate 
por elas, mas, em contrapartida, não é capaz de encontrar uma estratégia para si próprio? 
Entende ‑o dessa maneira?

Dulce Maria Cardoso (escritora): Sim e não. Acho que, a partir de 1974/1975, quando perdemos o 
chamado império colonial, nós ficámos, de alguma forma, órfãos, e nunca fizemos esse trabalho. 
Nunca fizemos um trabalho de pensarmos como éramos enquanto povo, como passámos a ser…

Fátima Campos Ferreira: Nós vimos na Europa essa substituição, não é?

Dulce Maria Cardoso: Exatamente. Quisemos compensar, de alguma forma, essa pequenez, que não 
nos é natural, porque em termos genéticos, enquanto povo… Eu, por exemplo, cresci a saber que 
Portugal não era um país pequeno, que ia do Minho a Timor… E isso, de alguma maneira, molda‑
‑nos. E, de repente, fomos amputados… É claro que o império nunca deveria ter existido. Isto não 
é uma conversa a favor… Não é uma conversa conservadora. Mas a verdade é que depositámos 
grandes esperanças na Europa. Eu, por exemplo, estive na faculdade, quando entrámos na então 
CEE, na União Europeia, havia uma grande esperança, e de repente o sonho europeu também 
falhou. E, portanto, nós estamos, de alguma maneira, sós e finalmente confinados à nossa 
pequenez. Esta questão de que o Professor falou, do bem e do mal, é uma questão que sempre 
existiu. O que acontece agora, talvez pelo [facto de o] conhecimento ser mais rápido, mais 
facilmente veiculado, há muitas ideias musculadas de bem e de mal. E, enquanto eu era mais 
nova, era claramente identificado o que era o bem e o que era o mal, sendo que uns achavam que 
o bem era o comunismo e outros achavam que o bem era o capitalismo, mas era identificado, 
neste momento nós temos muitas propostas e estamos constantemente a avistá ‑las. E, portanto, 
isto, se não cria um conflito declarado, cria um conflito latente. E acho que essa crispação vem 
desse conflito latente, que nós sabemos que, mais cedo ou mais tarde, se vai declarar. E, depois, 
em relação a Portugal, há questões que não podemos menosprezar, que são práticas. Nós temos 
uma democracia recente — também não é assim tão recente já, porque qualquer dia temos mais 
tempo de democracia do que de ditadura —, mas temos hábitos terríveis, como, por exemplo, 
uma corrupção, uma ineficácia de justiça, uma ineficácia de garantia, e que, portanto, também 
provoca no cidadão aquela ideia de que não vale a pena agir. Tudo isto junto faz com que… Não 
sabemos bem onde estamos e, quando falamos sobre o assunto, naturalmente nos crispamos.

  (A) V
 (B)  F — Depois de se referir ao tema do debate, Fátima Campos Ferreira interpela Carvalho Rodrigues,  

o primeiro interveniente, sem mencionar, então, os restantes participantes no debate.
 (C) F — Fátima Campos Ferreira menciona o nome deste participante no debate, mas não se refere  

ao PoSat ‑1.
 (D) F — Segundo o Professor Carvalho Rodrigues, a crispação que existe atualmente tem que ver com  

o conhecimento do bem e do mal. Os homens acham que conhecem o bem e o mal, entrando em 
combates por aquilo que acham que é a verdade.

 (E) F — Quando se refere ao «coeficiente de extinção», Carvalho Rodrigues alude ao facto de cada vez 
menos pessoas serem necessárias para extinguir a humanidade.

 (F) V
 (G) V
 (H) F — Para Dulce Maria Cardoso, o grande problema de Portugal, atualmente, tem que ver com o facto 

de, pela primeira vez, depois de um império colonial que durou vários séculos e depois de goradas  
as esperanças que tínhamos por fazermos parte da União Europeia, estarmos confinados a uma 
pequenez que não nos é natural.

 (I) V

1
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FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA 4

  1.1 (C); 1.2 (D); 1.3 (A); 1.4 (D); 1.5 (D); 1.6 (C); 1.7 (A).

FICHA DE ESCRITA 4

O texto deve respeitar o tema proposto (estrutura formal e simbólica da Mensagem), o género textual indicado 
(texto expositivo) e o limite indicado (130 a 170 palavras). Deverão ser referidos os seguintes tópicos:
•  Conjunto de quarenta e quatro poemas divididos em três partes: «Brasão» (sobre os fundadores da Nação e 

do império marítimo e os mártires da Pátria), «Mar Português» (sobre os protagonistas e os acontecimentos 
mais importantes dos Descobrimentos) e «O Encoberto» (sobre os símbolos associados ao Quinto Império, 
as figuras que profetizaram a vinda do Encoberto e os momentos que antecedem a chegada deste);

•  Estrutura tripartida que é a expressão poética dos três momentos da evolução do Império Português — 
nascimento da Nação e da epopeia marítima, revelação e domínio dos mares pelos Portugueses, decadência 
da Nação e possibilidade de ressurreição —, de acordo com o ciclo da vida (nascimento/realização/morte), 
anunciando o Quinto Império, de natureza espiritual, moral e civilizacional;

•  Significado simbólico da tripartição do livro (cuja epígrafe inicial remete, desde logo, para uma dimensão 
simbólica): o número três como elemento associado à perfeição e ao divino.

1
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1.4EDUCAÇÃO LITERÁRIA Mensagem

BRASÃO

II. Os Castelos

VIRIATO

Se a alma que sente e faz conhece
Só porque lembra o que esqueceu,
Vivemos, raça, porque houvesse
Memória em nós do instinto teu.

Nação porque reincarnaste,
Povo porque ressuscitou
Ou tu, ou o de que eras a haste —
Assim se Portugal formou.

Teu ser é como aquela fria
Luz que precede a madrugada,
E é já o ir a haver o dia
Na antemanhã, confuso nada.

D. JOÃO O PRIMEIRO

O homem e a hora são um só
Quando Deus faz e a história é feita.
O mais é carne, cujo pó
A terra espreita.

Mestre, sem o saber, do Templo
Que Portugal foi feito ser,
Que houveste a glória e deste o exemplo
De o defender,

Teu nome, eleito em sua fama,
É, na ara da nossa alma interna,
A que repele, eterna chama,
A sombra eterna.

IV. A Coroa

NUN’ÁLVARES PEREIRA

Que auréola te cerca?
É a espada que, volteando,
Faz que o ar alto perca
Seu azul negro e brando.

Mas que espada é que, erguida,
Faz esse halo no céu?
É Excalibur, a ungida,
Que o Rei Artur te deu.

'Sperança consumada,
S. Portugal em ser,
Ergue a luz da tua espada
Para a estrada se ver!

V. O Timbre

A CABEÇA DO GRIFO:  
O INFANTE D. HENRIQUE

Em seu trono entre o brilho das esferas,
Com seu manto de noite e solidão,
Tem aos pés o mar novo e as mortas eras —
O único imperador que tem, deveras,
O globo mundo em sua mão. 

UMA ASA DO GRIFO:  
D. JOÃO O SEGUNDO

Braços cruzados, fita além do mar.
Parece em promontório uma alta serra —
O limite da terra a dominar
O mar que possa haver além da terra.

Seu formidável vulto solitário
Enche de estar presente o mar e o céu,

E parece temer o mundo vário
Que ele abra os braços e lhe rasgue o véu.
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MAR PORTUGUêS

III.

PADRÃO

O esforço é grande e o homem é pequeno.
Eu, Diogo Cão, navegador, deixei
Este padrão ao pé do areal moreno
E para diante naveguei.

A alma é divina e a obra é imperfeita.
Este padrão sinala ao vento e aos céus
Que, da obra ousada, é minha a parte feita:
O por‑fazer é só com Deus.

E ao imenso e possível oceano
Ensinam estas Quinas, que aqui vês,
Que o mar com fim será grego ou romano:
O mar sem fim é português.

E a Cruz ao alto diz que o que me há na alma
E faz a febre em mim de navegar
Só encontrará de Deus na eterna calma
O porto sempre por achar.

VII.

OCIDENTE

Com duas mãos — o Ato e o Destino —
Desvendámos. No mesmo gesto, ao céu
Uma ergue o facho trémulo e divino
E a outra afasta o véu.

Fosse a hora que haver ou a que havia
A mão que ao Ocidente o véu rasgou,
Foi alma a Ciência e corpo a Ousadia
Da mão que desvendou.

Fosse Acaso, ou Vontade, ou Temporal
A mão que ergueu o facho que luziu,
Foi Deus a alma e o corpo Portugal
Da mão que o conduziu.

IX.

ASCENSÃO DE VASCO DA GAMA

Os Deuses da tormenta e os gigantes da terra
Suspendem de repente o ódio da sua guerra
E pasmam. Pelo vale onde se ascende aos céus
Surge um silêncio, e vai, da névoa ondeando  
 os véus,
Primeiro um movimento e depois um assombro.
Ladeiam‑no, ao durar, os medos, ombro a ombro,
E ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões.

Em baixo, onde a terra é, o pastor gela, e a flauta
Cai‑lhe, e em êxtase vê, à luz de mil trovões,
O céu abrir o abismo à alma do Argonauta.

XII.

PRECE

Senhor, a noite veio e a alma é vil.
Tanta foi a tormenta e a vontade!
Restam‑nos hoje, no silêncio hostil,
O mar universal e a saudade.

Mas a chama, que a vida em nós criou,
Se ainda há vida ainda não é finda.
O frio morto em cinzas a ocultou:
A mão do vento pode erguê‑la ainda.

Dá o sopro, a aragem — ou desgraça ou ânsia —,
Com que a chama do esforço se remoça,
E outra vez conquistemos a Distância —
Do mar ou outra, mas que seja nossa!
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1.4O ENCOBERTO

I. Os Símbolos

D. SEBASTIÃO

'Sperai! Caí no areal e na hora adversa
Que Deus concede aos seus
Para o intervalo em que esteja a alma imersa
Em sonhos que são Deus.

Que importa o areal e a morte e a desventura
Se com Deus me guardei?
É O que eu me sonhei que eterno dura,
É Esse que regressarei.

AS ILHAS AFORTUNADAS

Que voz vem no som das ondas
Que não é a voz do mar?
É a voz de alguém que nos fala,
Mas que, se escutamos, cala,
Por ter havido escutar.

E só se, meio dormindo,
Sem saber de ouvir ouvimos,
Que ela nos diz a esperança
A que, como uma criança
Dormente, a dormir sorrimos.

São ilhas afortunadas,
São terras sem ter lugar,
Onde o Rei mora esperando.
Mas, se vamos despertando,
Cala a voz, e há só o mar.

O DESEJADO

Onde quer que, entre sombras e dizeres,
Jazas, remoto, sente‑te sonhado,
E ergue‑te do fundo de não‑seres
Para teu novo fado!

Vem, Galaaz com pátria, erguer de novo,
Mas já no auge da suprema prova,
A alma penitente do teu povo
À Eucaristia Nova.

Mestre da Paz, ergue teu gládio ungido,
Excalibur do Fim, em jeito tal
Que sua Luz ao mundo dividido
Revele o Santo Gral!

O ENCOBERTO

Que símbolo fecundo
Vem na aurora ansiosa?
Na Cruz morta do Mundo
A Vida, que é a Rosa.

Que símbolo divino
Traz o dia já visto?
Na Cruz, que é o Destino,
A Rosa, que é o Cristo.

Que símbolo final
Mostra o sol já disperto?
Na Cruz morta e fatal
A Rosa do Encoberto.

II. Os Avisos

O BANDARRA

Sonhava, anónimo e disperso,
O Império por Deus mesmo visto,
Confuso como o Universo
E plebeu como Jesus Cristo.

Não foi nem santo nem herói,
Mas Deus sagrou com Seu sinal
Este, cujo coração foi
Não português mas Portugal.
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III. Os Tempos

CALMA

Que costa é que as ondas contam
E se não pode encontrar
Por mais naus que haja no mar?
O que é que as ondas encontram
E nunca se vê surgindo?
Este som de o mar praiar
Onde é que está existindo?

Ilha próxima e remota,
Que nos ouvidos persiste,
Para a vista não existe.
Que nau, que armada, que frota
Pode encontrar o caminho
À praia onde o mar insiste,
Se à vista o mar é sozinho?

Haverá rasgões no espaço
Que deem para outro lado,
E que, um deles encontrado,
Aqui, onde há só sargaço,
Surja uma ilha velada,
O país afortunado
Que guarda o Rei desterrado
Em sua vida encantada?

ANTEMANHÃ

O mostrengo que está no fim do mar
Veio das trevas a procurar
A madrugada do novo dia,
Do novo dia sem acabar;
E disse, «Quem é que dorme a lembrar
Que desvendou o Segundo Mundo,
Nem o Terceiro quer desvendar?»

E o som na treva de ele a rodar
Faz mau o sono, triste o sonhar.
Rodou e foi‑se o mostrengo servo
Que seu senhor veio aqui buscar.
Que veio aqui seu senhor chamar —
Chamar Aquele que está dormindo
E foi outrora Senhor do Mar.

Fernando Pessoa, Mensagem e outros poemas sobre Portugal,  
edição de Richard zenith e Fernando Cabral Martins, Porto, Assírio & Alvim, 2014.

II. Os Avisos

ANTÓNIO VIEIRA

O céu estrela o azul e tem grandeza.
Este, que teve a fama e a glória tem,
Imperador da língua portuguesa,
Foi‑nos um céu também.

No imenso espaço seu de meditar,
Constelado de forma e de visão,
Surge, prenúncio claro de luar,
El‑Rei D. Sebastião.

Mas não, não é luar: é luz do etéreo.
É um dia; e, no céu amplo de desejo,
A madrugada irreal do Quinto Império
Doira as margens do Tejo.

'SCREVO MEU LIVRO À BEIRA‑MÁGOA

'Screvo meu livro à beira‑mágoa.
Meu coração não tem que ter.
Tenho meus olhos quentes de água.
Só tu, Senhor, me dás viver.

Só te sentir e te pensar
Meus dias vácuos enche e doura.
Mas quando quererás voltar?
Quando é o Rei? Quando é a Hora?

Quando virás a ser o Cristo
De a quem morreu o falso Deus,
E a despertar do mal que existo
A Nova Terra e os Novos Céus?

Quando virás, ó Encoberto,
Sonho das eras português,
Tornar‑me mais que o sopro incerto
De um grande anseio que Deus fez?

Ah, quando quererás, voltando,
Fazer minha esperança amor?
Da névoa e da saudade quando?
Quando, meu Sonho e meu Senhor?
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TEXTOS CRÍTICOS

O LABORATÓRIO POÉTICO
José Gil

Ele tinha o seu laboratório de linguagem. Estava consciente disso, e espantava ‑se e maravilhava ‑se 
como se tudo se passasse fora dele. «No lado de fora de dentro», como ele próprio diria. Porque era real‑
mente dentro dele que se produzia a obra, que se aceleravam os mecanismos que acompanham a produ‑
ção de palavras, de metáforas, de versos, de poemas, de odes inteiras. Observa ‑se, examinava atentamente 
o trabalho rigoroso do poeta, as transformações sofridas por essa matéria ‑prima (as sensações) de que 
emergia a linguagem. Matéria ‑prima ou transformada, porque se tratava também dos efeitos das palavras 
sobre a recetividade dos sentidos; não importa: por uma dessas reviravoltas em cascata em que ele era 
mestre, e graças às quais o segundo se torna primeiro, o direito, avesso, ou o dentro, fora, o seu próprio 
laboratório poético transformou ‑se em matéria de linguagem; produtor de sensações aptas a converter ‑se 
em poema.

Talvez nunca a reflexão sobre o processo criador se tenha tanto e tão maciçamente integrado na obra 
de um autor. Diz ‑se muitas vezes, de modo banal: porque escrever se tornara para ele mais do que uma 
segunda vida. (É verdadeiro e falso, e os dois num sentido diferente daquele que, demasiado simples, se 
atribui à dicotomia, de origem romântica, literatura/vida.) Numa quantidade enorme de poemas, o questio‑
namento acerca do sentir, acerca do movimento de construção da linguagem poética, acerca do ato de 
escrever no momento em que este se desencadeia, acerca do pensamento e da experiência, e da experi‑
ência e do pensamento, acerca da realidade «esculpida» e criada pela palavra poética e acerca da realidade 
dita por certa sensação, não traça apenas os contornos dos «temas», mas oferece ‑se também como matéria 
sensível da língua trabalhada. 

A um nível mais elevado, a estética de Pessoa comporta uma arte poética que considera as sensações 
como unidades primeiras, a partir das quais o artista constrói a sua linguagem expressiva. 

A doutrina das sensações, concebia ‑a Pessoa como uma ciência — e a atividade de analista, como 
aquilo que dava sentido à vida obscura de Bernardo Soares: «Reduzir a sensação a uma ciência, fazer da 
análise psicológica um método preciso como um instrumento, de microscopo [sic] — pretensão que ocupa, 
sede calma, o nexo de vontade da minha vida…» (Livro do desassossego). Em vários textos teóricos, em sim‑
ples notas sem continuidade, Pessoa volta incessantemente ao mesmo tema: é preciso criar a ciência futura 
das sensações, fundar a sua objetividade investigando os princípios de método mais adequados. Esta ciên‑
cia é a ciência do sonho, quer dizer a arte. 

Mas porquê analisar as sensações? Toda a arte poética de Pessoa gira em torno dessa operação. É pre‑
ciso analisar as sensações, porque desse modo é possível revelar as mais escondidas, as mais microscópicas 
e, portanto, as mais exacerbadas; porque é a melhor forma de as multiplicar, uma vez que cada uma delas 
contém uma infinidade que é preciso trazer à luz, «exteriorizar»; porque, ao serem analisadas nesse meio de 
semiconsciência, segregado pelo estado experimental, as sensações originárias de sentidos diferentes 
entrecruzam ‑se naturalmente, o vermelho torna ‑se agudo, o olfato dota ‑se de visão — assim se suscitam 
como que metáforas naturais; porque as sensações desdobram um espaço próprio que só pode ser apre‑
endido se o espaço e o tempo normais, macroscópicos, tiverem já deixado de impor a sua dominação — 
ora a análise, ao decompor os blocos de sensações, desestrutura o espaço euclidiano, fazendo nascer outros 
espaços, que acompanham as sensações minúsculas; trata ‑se por fim de testar os processos de abstração 
das emoções, procurando criar sensações já analisadas.

Tudo isto forma, na realidade, o programa experimental de Pessoa. Podemos resumi ‑lo num só enun‑
ciado: «sentir tudo de todas as maneiras».

Ora, acontece que a literatura e, em particular, a poesia permitem fazer sentir melhor o que se sente 
fora delas (nas situações naturais da vida) de modo grosseiro, ou confuso, ou misto, ou enfraquecido. Sentir 
tudo de todas as maneiras institui ‑se assim como princípio poético, o princípio primeiro da arte poética 
pessoana. Encontram ‑se ‑lhe imediatamente subordinadas duas exigências: tornar literários os órgãos dos 
sentidos; e ser ‑se capaz de múltiplos devir ‑outros.

José Gil, Fernando Pessoa ou a metafísica das sensações, in Carlos Reis e António Apolinário Lourenço, 
História crítica da literatura portuguesa, vol. VIII, Lisboa, Verbo, 2015, pp. 144 ‑147 (com adaptações).
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FERNANDO PESSOA ORTÓNIMO
JaCinto do Prado Coelho

O Pessoa ortónimo diverge muito de Caeiro e Reis porque não expõe uma filosofia prática, não inculca 
uma norma de comportamento; nele há quase apenas a expressão musical e subtil do frio, do tédio e dos 
anseios da alma, de estados quase inefáveis em que se vislumbra por instantes «uma coisa linda», nostalgias 
de um bem perdido que não se sabe qual foi, oscilações quase impercetíveis de uma inteligência extrema‑
mente sensível, e até vivências tão profundas que não vêm «à flor das frases e dos dias» mas se insinuam 
pela eufonia dos versos, pelas reticências de uma linguagem finíssima. Lirismo puro (se impura, no dizer do 
poeta, é a humanidade em que se enraíza), voz de anima que se confessa baixinho, num tom menor, melan‑
cólico, de uma resignação dorida, agravada, de quem sofre a vida sendo incapaz de a viver. 

Moderna, aparentada com Nobre e Sá ‑Carneiro pelo egotismo exacerbado, pelo ceticismo, pela sen‑
sação do tédio, pela ideia de que Saturno estigmatizou o poeta para a solidão e o desamparo […], pelo 
arrojo da expressão figurada ou analítica, esta poesia insere ‑se contudo na linha do lirismo nacional, tem um 
«sentido lusitano», como Pessoa diz da de Nobre num artigo comovido. 

Herdeiro, como Nobre, do gosto garrettiano pelo popular, também o seduz […] o mundo fantástico 
da infância, adotando para o sugerir reminiscências de contos de fadas, de cantigas de embalar e toadas de 
romanceiro. Mas separa ‑o de Nobre, como, de um modo geral, da lírica portuguesa do «coração ao pé da 
boca», o seu estrutural antissentimentalismo, a ausência do biográfico na sua poesia, a tendência para redu‑
zir as circunstâncias humanas concretas a verdades gerais. O sentimentalismo confessional estava natural‑
mente fora do seu caminho porque Pessoa viveu essencialmente pela inteligência intuitiva ou discursiva, 
pela sensibilidade que lhe é própria e pela imaginação. 

A sua extrema lucidez torna límpida, definida, a expressão dos próprios sentimentos indefinidos. Se há 
obscuridade, não é no texto mas no pré ‑texto, no motivo, tantas vezes um quase, um não sei quê.

Ou então esclarece, depois do uso do símbolo, o sentido simbólico: «Aqui à beira do rio / Sossego sem 
ter razão. / Este seu correr vazio / Figura, anónimo e frio, / A vida vivida em vão.» 

Refiro ‑me, claro está, à maneira típica de Pessoa. Com efeito, na poesia ortónima não há propriamente 
duas fases, mas duas maneiras. Uma delas é a «modernista», tão diferente da outra que justificaria mais um 
heterónimo. Ela própria abrange várias tendências, do simbolismo nefelibata de «Hora absurda» […] ao 
intersecionismo impressionista da «Chuva oblíqua», sem esquecer «Ficções do interlúdio», que se diria cari‑
caturarem a poesia ‑música de Verlaine, em ritmo de «minuete invisível», com profusão de aliterações e rimas 
interiores. 

O período «modernista» (incluindo o Simbolismo, o «Paulismo», o Intersecionismo) começa em 1913, 
se não antes, porque de março de 1913 data o poema «Pauis», e termina em 1917 […]. Portanto, não durou 
muito, exatamente por o constituírem as «atividades literárias» que, segundo uma carta de Pessoa ao 
mesmo Côrtes ‑Rodrigues, são apenas dos «arredores da sua sinceridade», quer dizer, mostram mais o virtu‑
ose que o homem espiritual. 

No Pessoa ortónimo o ritmo alicia, as próprias vivências são muitas vezes de essência musical; instintiva 
ou calculadamente, de qualquer modo apoiado à nossa melhor tradição lírica, Pessoa tira das combinações 
de sons efeitos muito felizes: Leve, breve, suave, / Um canto de ave / Sobe no ar com que principia / O dia. / 
Escuto, e passou… / Parece que foi só porque escutei / Que parou.

O processo é característico de Pessoa: primeiro a imagem ‑símbolo, depois a reflexão que lhe extrai o 
sentido. O verso inicial, só constituído por adjetivos (sugestivo de um som esguio e doce pelas duas pausas 
entre os três dissílabos, rigorosamente monossílabos, terminados em fricativa, e ainda pela rima interior), 
contém o que mais importa: a ideia da leveza, da brevidade, da suavidade do momento psicológico simbo‑
lizado pelo canto, cujas curvas descritas no ar (cf. «Ela canta, pobre ceifeira…») parecem ser reproduzidas 
pelo desenho estrófico, com versos de tamanho muito desigual e rimas suaves em ‑ave e ‑ia. Depois, o 
súbito aparecimento do canto: «Escuto, e passou…» É o eu consciente do poeta que intervém, a quebrar o 
encanto do momento inefável. A sintaxe da coordenação, da linguagem viva e espontânea, descreve 
melhor a rapidez com que o canto se esvaiu. Escutar no presente, passar no pretérito: o canto não chega a 
ser apreendido pela consciência. Depois, a filosofia desalentada: «Parece que foi só porque escutei / Que 
parou.» Na estrofe seguinte, a expressão quase épica (com ênfase da repetição da negativa e a aliteração: 
«Nunca, nunca, em nada…») grita aos quatro ventos a amargura do poeta. Aliança perfeita da comoção 
intelectual e da notação dos seus imponderáveis com a mais cativante musicalidade.

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 41 ‑47 (com adaptações).
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JaCinto do Prado Coelho

Bernardo Soares é o menos autonomizado dos principais heterónimos, e por isso Pessoa o diz um 
semi ‑heterónimo, isto é, não uma personalidade muito diferente da sua, mas a sua personalidade mutilada: 
«Sou eu menos o raciocínio e a afetividade», definição aliás pouco rigorosa. Surge em Pessoa quando este 
se encontra «cansado ou sonolento, de sorte que tenha um pouco suspensas as qualidades de raciocínio e 
de inibição». Daí o parecer ‑se com Álvaro de Campos. Mas nem sempre.

Em 1913 está ainda latente, porque o trecho do Livro do desassossego, publicado em A águia em agosto 
desse ano, vem assinado por Fernando Pessoa e revela, de facto, a atmosfera de O marinheiro e dos poemas 
modernistas ortónimos. Nos restantes trechos vindos a lume, adivinha ‑se, pelo contrário, a rotina da vida quo‑
tidiana — oscilações do tempo, breves episódios de rua, cenas de escritório, encontros de restaurante ou de 
café —, embora transfigurada por um devaneador; o próprio estilo se torna menos trabalhado, aparentemente 
mais sincero, próximo do vivido. São páginas de um «diário» assinado por Bernardo Soares, que vingou como 
autor do Livro no espírito de Pessoa, após uma vacilação entre o seu nome e o de Vicente Guedes.

Tanto Bernardo Soares como Álvaro de Campos nos deixam entrever o Fernando Pessoa da biografia, 
solitário e discreto correspondente comercial, num vaivém entre o real, dum lado, e a meditação, o sonho, 
a criação estética, do outro; quer dizer, negam bastantes vezes a afirmação de Casais Monteiro, de um modo 
geral exata, de que a obra de Pessoa é uma obra de divórcio «com a realidade presente». Soares, mordido 
pelo tédio, sonha diante das pautas de um ofício ou das filas vulgares de um armazém. O comércio dá ‑lhe 
ainda assim bons pretextos para imaginar.

Talvez por o achar demasiado confessional, autobiográfico, direto, Pessoa deixasse Bernardo Soares um tanto 
informe e na penumbra. A sua prosa tem, em dados trechos, um vago sabor a adolescência. Amigo, como Cesá‑
rio, de vaguear pela Baixa pombalina, turbado pelo mistério que envolve os homens e as coisas, amarfanhado 
pelo sem ‑sentido da existência, melancólico, abúlico, um dos seus principais méritos consiste em confirmar em 
Fernando Pessoa uma temática obsessiva e a permanência de certos estados psicológicos fundamentais.

A sensação de não ser nada, pura ausência consciente («Minha alma é um maelstrom negro, vasta 
vertigem à roda do vácuo»), a incompetência para a vida, o desgaste da indagação incessante («Para com‑
preender, destruí ‑me»), o desdobramento em vários, a descoberta de si mesmo através da ocultação e do 
disfarce («Só disfarçado é que sou eu») — eis outras tantas afinidades com Fernando Pessoa ele próprio. De 
cultura predominantemente francesa (esta uma das suas marcas individualizantes), Bernardo Soares vê ‑se 
refletido em passos de Chateaubriand e sobretudo Amiel.

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 67 ‑69 (com adaptações).

O LIVRO DO DESASSOSSEGO
riChard Zenith

«Fernando Pessoa não existe, propriamente falando.» Quem nos disse foi Álvaro de Campos, uma das 
personagens inventadas por Pessoa para lhe poupar o esforço e o incómodo de viver. E para lhe poupar o 
esforço de organizar e publicar o que há de mais rico na sua prosa, Pessoa inventou o Livro do desassossego, 
que nunca existiu, propriamente falando, e que nunca poderá existir. O que temos aqui não é um livro mas 
a sua subversão e negação, o livro em potência, o livro em plena ruína, o livro ‑sonho, o livro ‑desespero, o 
antilivro, além de qualquer literatura. O que temos nestas páginas é o génio de Pessoa no seu auge.

Muito antes de os desconstrutivistas chegarem para nos ensinar que não há nenhum hors ‑texte, Fer‑
nando Pessoa viveu, na carne — ou na sua anulação —, todo o drama de que eles apenas falam. A falta de 
um centro, a relativização de tudo (inclusive da própria noção de «relativo»), o mundo todo reduzido a 
fragmentos que não fazem um verdadeiro todo, apenas texto sobre texto sobre texto sem nenhum signi‑
ficado e quase sem nexo — todo este sonho ou pesadelo pós ‑modernista não foi, para Pessoa, um gran‑
dioso discurso. Foi a sua íntima experiência e ténue realidade. E este livro ‑caos de desassossego foi o seu 
testemunho, lucidíssimo .

Dúvida e hesitação são os dois absurdos pilares ‑mestres do mundo segundo Pessoa e do Livro do 
desassossego, que é seu microcosmo. 

O Livro nasceu pelo menos um ano antes do trio Caeiro, Campos e Reis, com a publicação, em 1913, de 
«Na floresta do alheamento», a primeira prosa criativa publicada por Pessoa. 
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Tendo Ricardo Reis parado de evoluir […] e Alberto Caeiro […] cessado de escrever em 1930, Pessoa 
insuflou então nova vida no Livro do desassossego, que passou a impor ‑se não menos do que Álvaro de 
Campos (sempre uma presença marcante) na obra e no espírito do seu criador. Campos e Bernardo Soares 
nunca se conheceram no «drama em gente» encenado por Pessoa, mas é curioso notar que o primeiro 
documento contido no primeiro envelope do seu vastíssimo Espólio traz a indicação «A. de C. (?) ou L. do 
D. (ou outra coisa qualquer)». Havia, de facto, uma forte concordância intelectual e emocional entre o aju‑
dante de guarda ‑livros e o Campos do último período. Talvez não seja completamente por acaso que a 
figura de Soares se revele mais plenamente quando a biografia do engenheiro naval já se tinha definhado. 
Não que uma ficção pudesse substituir a outra, mas havia paralelismos nos seus hábitos. Soares, quando 
não estava no escritório, gostava de caminhar na Baixa, onde frequentava talvez os mesmos cafés e a 
mesma tabacaria que Campos, e os dois sentavam ‑se talvez não longe um do outro nos mesmos elétricos. 
Eram personagens de origem bem diversa no mundo definido por Pessoa, mas acabaram por ocupar o 
mesmo campo da sua sensibilidade, que por sua vez foi definida, ou muito colorida, pela cidade de Lisboa. 

O Livro do desassossego, um não ‑livro dentro da não ‑Biblioteca, é sintomático do embaraço do autor. 
Dá início ao seu projeto escrevendo textos que tentam elucidar um estado psíquico através de descrições 
do tempo e de paisagens irreais […], visões idealizadas de mulheres assexuadas […] e imagens orientais […] 
e medievais, com reis, rainhas, cortejos e palácios. São prosas poéticas, com muita atenção dada à cadência 
das frases e aos efeitos sonoros. Numa «Paisagem de chuva», o autor fez questão de sublinhar o som de x 
na frase «o chiar da chuva baixou». Nestes textos, a psique subjacente pertence a Pessoa, mas fica em abs‑
trato. A escrita é impessoal, a voz narrativa etérea, e as coisas e as frases que designam as coisas pairam, 
vibrando levemente com tons amarelos. A palavra desassossego refere ‑se não tanto a uma perturbação 
existencial no homem como à inquietação e incerteza inerentes em tudo e agora destiladas no narrador 
retórico.

Mas a força dum outro desassossego — mais íntimo e profundo — impõe ‑se pouco a pouco, e o livro 
assume dimensões inesperadas. Uma destas outras dimensões não era, na verdade, tão inesperada. Refiro‑
‑me ao aspeto teórico e até pedagógico, tendência quase omnipresente na obra de Pessoa. Assim, a exis‑
tência de trechos oníricos conduziu, muito naturalmente, a textos que explicavam o como e o porquê dos 
sonhos. 

Em Bernardo Soares — prosador que poetiza, sonhador que raciocina, místico que não crê, decadente 
que não goza — Pessoa inventou o melhor autor possível […] para dar unidade a um livro que, por natu‑
reza, nunca poderia tê ‑la. A ficção de Soares (a quase ‑realidade de Pessoa), mais do que uma mera justifica‑
ção ou explicação deste desconexo Livro, é proposta como modelo de vida para todas as pessoas que não 
se adaptam à vida real normal e quotidiana, e não só. Pessoa sustentava que para viver bem a vida era 
preciso manter sempre vivo o sonho, sem nunca realizá ‑lo, dado que a realização seria sempre inferior ao 
sonhado. E deu ‑nos Bernardo Soares para mostrar como se faz. 

Viver sonhando, sonhar imaginando, imaginar sentindo — era este o credo que ressoava em quase 
todos os cantos do universo pessoano, mas Soares era o exemplo mais prático disto. Enquanto as outras 
estrelas heteronímicas falam de sonhar e de sentir tudo, Bernardo Soares sonha e sente «realmente», diaria‑
mente. Para isso são fundamentais aqueles trechos pós ‑simbolistas com florestas, lagos, reis e palácios, pois 
são eles ‑mesmos sonhos, postos em palavras. 

Pessoa sabia demasiadamente bem que «a Natureza é partes sem um todo» («O guardador de rebanhos», 
xlVii) e que qualquer unidade é uma ilusão. Qualquer, não. Uma unidade relativa, provisória, fugitiva, uma uni‑
dade que não pretende ser absoluta e nem sequer especialmente una, construída em torno de uma imagina‑
ção, uma ficção, uma caneta — esta foi a unidade que Fernando Pessoa procurou. O Livro do desassossego, na 
sua dispersão e impossibilidade, conseguiu esta muito modesta mas verdadeira unidade. Talvez não haja, neste 
nosso século já quase no fim, outro livro mais honesto do que este Livro que nem sequer o é. 

Na prosa «musicante» de Bernardo Soares, ainda mais vincadamente do que nos outros eus que faziam 
parte do coro, Pessoa escreveu ‑se, escreveu o seu século e escreveu ‑nos a nós até aos infernos e paraísos 
que habitam cada um, mesmo que sejamos, como Pessoa, descrentes. Soares chamou a este não ‑livro as 
suas «confissões», mas estas nada têm a ver com confissões religiosas ou literárias. Não há, nestas páginas, 
nenhuma esperança, nem sequer desejo de remissão, salvação, ou coisa parecida. Também não há auto‑
compaixão, nem embelezamento da sua condição irremediavelmente humana. Bernardo Soares não con‑
fessa, salvo no sentido de «reconhecer». Conta, relata, o seu próprio ser, porque é a paisagem mais próxima, 
mais sua, mais real. E é um caos.

riChard Zenith, «Introdução», in Bernardo Soares, Livro do desassossego, Lisboa, Planeta DeAgostini, 2006, pp. 13 ‑30 (com adaptações).
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JaCinto do Prado Coelho

Há dois Caeiros, o poeta e o pensador, sendo o primeiro que em teoria se desdobra no segundo. Os 
motivos fundamentais do poeta consistem na variedade inumerável da Natureza, nos estados de semicons‑
ciência, de panteísmo sensual, na aceitação calma e gostosa do mundo como ele é.

Os seus olhos azuis, infantis, se dermos fé ao testemunho de Campos, demoravam ‑se extasiados em 
cada coisa, admirando o que a tornava diferente das outras e diferente dela própria noutro momento. 

Caeiro surge, pois, como lírico espontâneo, instintivo, inculto (não foi além da instrução primária, 
informa Campos), impessoal e forte como a voz da Terra, de candura, lhaneza, placidez ideais. Tudo assume 
nele, diz ainda Campos, «qualquer coisa de luminoso e de alto, como o sol sobre a neve dos píncaros ina‑
tingíveis». Sol e neve, símbolos da pureza e da verdade. 

O certo, porém, é que é o autor de poemas; e começa aqui o paradoxo da sua poesia. Às palavras 
procura transmitir Caeiro a inocência, a nudez da sua visão. Daí, algumas vezes, a simplicidade quase infan‑
til do estilo, as séries paratáticas, a familiaridade de algumas expressões, as imagens e comparações come‑
zinhas, realistas, caseiras ou de ar livre. Mas como podia Caeiro exprimir linguisticamente a infinita diversi‑
dade, as incontáveis metamorfoses do mundo? A linguagem situa ‑nos numa esfera de abstrações.

Até certo ponto, é verdade, o artista pode […] restituir à linguagem a virgindade perdida. Mas o estilo 
de Caeiro, pobre de vocabulário, predominantemente abstrato, incolor, discursivo, de modo algum se pres‑
tava à descrição pictórica impressionista fiel à individualidade das coisas. Em Caeiro, o pensador, o «racioci‑
nador», suplanta o poeta; eis o que se induz do próprio estilo. Se aqui ou ali Caeiro se corrige, para adequar 
a linguagem à realidade experimentada, é ainda a inteligência de análise que intervém.

Aqui está: Pessoa, ao forjar Caeiro, partiu de uma imagem mental, de uma atitude apenas vivida pela 
inteligência, que «ilustrou» dando voz a uma «personagem» típica. Por isso, apesar de Caeiro, ao falar de si 
próprio, e Campos, ao evocar o mestre, quererem convencer ‑nos de que o pensamento de Caeiro é o pen‑
samento ingénuo de um poeta, o fruto verde de uma experiência instintiva, a poesia deste nos deixa uma 
impressão totalmente contrária. Medularmente, Caeiro é um abstrator paradoxalmente inimigo das abstra‑
ções; daí a secura, a pobreza lexical do seu estilo. Em regra, ouvimo ‑lo argumentando, criticando, não 
transmitindo sensações mas discorrendo sobre sensações — está então no seu elemento. É sintomático da 
qualidade do seu espírito que o conteúdo da sensação lhe seja indiferente, que sublinhe o ato de ver, não 
o objeto da visão: «Vejo.» «Vi como um danado.» Igualmente sintomática a preponderância da vista sobre 
os outros sentidos, porque a vista é o menos sensual de todos eles, aquele que pode metaforicamente 
indicar a perceção, a compreensão. Indubitavelmente, Caeiro é sobretudo inteligência. Filosofa contra a 
filosofia. Aqui o feitiço volta ‑se contra o feiticeiro: lendo Caeiro não vemos árvores, ouvimos expor uma 
teoria.

Caeiro vacila, não tem aquela inteireza de vidente e apóstolo, porta ‑voz de uma doutrina de felicidade, 
que as «Notas» de Campos levam a crer. As contradições [outros exemplos: animiza os fenómenos naturais, 
rasgo da sua faceta impressionista; alude, bafejado por um sopro de franciscanismo, à Terra ‑Mãe, às irmãs 
plantas; fantasia o que está para além de uma janela, embora logo se empertigue e afirme nunca transpor 
a realidade imediata; fala em Deus, em destino, em fatalidade sublime, etc.], é certo que tornam mais humana 
e dramática a sua poesia. Caeiro, longe de consubstanciar o paganismo, é um homem inseguro de si, em 
luta consigo mesmo. A sua lucidez (a inexorável lucidez de Fernando Pessoa) não lhe permite uma felici‑
dade completa. Ora quer parecer que não pensa, ora se censura por querer perceber. Mas não denunciam tais 
oscilações e inconsequências que Fernando Pessoa, tendo visionado Caeiro como protótipo de uma dou‑
trina sobre ‑humana, ficou, ao realizar os seus poemas, aquém do ideal proposto, que transparece do que 
Caeiro diz de si próprio, e revelou a madre intelectual da gestação deste, a precedência efetiva da teoria em 
relação às vivências poéticas, só mentalmente vividas […] e portanto abstratamente expressas?

O verdadeiro Caeiro define ‑se por íntimas tensões, por uma ascese da ingenuidade como limite dis‑
tante; é um civilizado que procura libertar ‑se da carga, tornada insuportável, dos produtos de uma razão 
milenária; representa ‑nos; tenta, como nós, fazer a lavagem ao cérebro tornada necessária […]. Glosando 
aqui o tema da felicidade em função do dilema consciência ‑inconsciência — tema partilhado pelos demais 
heterónimos e Pessoa ortónimo —, Caeiro desvenda ‑se na raiz como personagem nascida para encarnar 
uma aspiração, «como que o reverso ou o negativo — dirá Robert Bréchon — de uma consciência de si, de 
que tem a experiência autêntica».

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 23 ‑32 (com adaptações).
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RICARDO REIS
JaCinto do Prado Coelho

A ressonância moral da poesia de Reis, «pagão por carácter», na definição de Campos, traduz ‑se num 
estilo denso e construído. 

O seu conceito de vida terrena aparenta ‑se, nas linhas gerais, com o homérico. Simplesmente, é um 
pagão que duvida, ou não fosse discípulo de Caeiro e condiscípulo de Pessoa… 

Em Reis a conceção dos deuses é vária e incerta. Vivem perto de nós, «tranquilos e imediatos», nos rios, 
nos campos, nos bosques? A sua presença confundir ‑se ‑á com a presença visível das coisas, de acordo com 
a lição de Caeiro. Ou moram no indefinido, plasmados em «matéria longínqua e inativa»? Ou não passam 
de realidades subjetivas que nos obsidiam?

Assim angustiado perante um Destino mudo que o arrasta na voragem, Reis procura na sabedoria dos 
antigos um remédio para os seus males. Também os Gregos sofreram agudamente a dor da caducidade e 
o peso da Moira cruel. Simplesmente, optaram por aceitar com altivez o destino que lhes era imposto. 
Reconhecendo que a vida terrena outorgada a cada um, não obstante a sua instabilidade e contingência, é 
o único bem em que podemos, até certo ponto, firmar ‑nos, souberam construir a partir dele uma felicidade 
relativa, encarando com lucidez o mundo e compensando a sua radical imperfeição pela criação estética, 
fazendo da própria vida uma arte. Reis copia ‑lhes o exemplo. Não hesita em confessar a Lídia que, de qual‑
quer modo, prefere o presente precário a um futuro que teme porque o desconhece. Mas como habilmente 
fruir do pouco que nos é dado — o dia que passa?

O poeta deixa ‑se tentar pelo ópio da perfeita inconsciência. Considera o contentamento dos que 
vivem distraídos. Ele próprio algumas vezes experimentou viver exterior a si, como os campos, regressar ao 
Caos e à Noite. Mas a noção da dignidade humana […] fá ‑lo arrepiar caminho, refluir ao eu consciente. Quer 
encarar o destino frente a frente, lúcido e solene. Já nisto segue Epicuro, para quem «uma clara perceção 
das coisas» era o melhor dom que sobre a Terra podíamos desejar.

Embora com tintas de estoicismo, devidas talvez ao facto de ser Horácio o seu autor de cabeceira, Reis 
formula uma filosofia da vida cuja orientação é, na verdade, epicurista (epicurismo também haurido, em 
parte, se não quase exclusivamente, na poesia do Venusino). O homem de sabedoria edifica ‑se, conquista 
a autonomia interior na restrita área de liberdade que lhe ficou. Essa conquista começa por um ato de abdi‑
cação: «Abdica / E sê rei de ti próprio.» Reis propõe ‑se e propõe ‑nos um duro esforço de autodisciplina.  
O primeiro objeto é a submissão voluntária a um destino involuntário, que deste modo cumprimos altiva‑
mente, sem um queixume. O homem de sabedoria chega a antecipar ‑se ao próprio destino, aceitando 
livremente a morte. O segundo objetivo é evitar as ciladas da Fortuna, depurando a alma de instintos e 
paixões que nos prendam ao transitório, alienando a nossa vida. Com Epicuro, […] que via tranquilamente 
a vida «à distância a que está», digno como um deus, aprendeu Reis que a ataraxia é a primeira condição de 
felicidade. A ataraxia, note ‑se, não implica para Epicuro ausência de prazer mas indiferença perante todo o 
prazer que nos compromete, colocando ‑nos na dependência dos outros ou das coisas. Além da sensação 
elementar de existir, os prazeres tipicamente epicuristas são espirituais, como a volúpia levemente melan‑
cólica de recordar os bons momentos do passado. 

Tão repetidamente, às vezes com pequenas variantes, glosa Reis certos temas horacianos, decalcando 
atitudes e processos de estilo, que as suas odes chegam a dar a impressão de exercícios literários tornados 
possíveis por afinidades de temperamento e gosto.

Moralistas ambos, tanto Reis como Horácio fundam a sua filosofia prática na reflexão sobre o fluir do 
tempo, a inanidade dos bens terrenos, os enganos da Fortuna e a morte. Ambos descrevem em pequenos 
apontamentos o inverno e o regresso da primavera, evocam o dançar cadenciado das ninfas, lembram a 
brevidade da existência humana. Ambos pregam a moderação nos desejos e nos prazeres, as delícias do 
viver campestre, a vantagem em iludir o sofrimento com o vinho e o espetáculo das flores. 

A imitação parece em desacordo com o frouxo erotismo de Reis quando este dirige apelos a mulheres 
fictícias, cujos nomes foram colhidos no próprio Horácio (Lídia, Neera, Cloe…), para corresponderem ao seu 
desejo amoroso, aquecidas pela ideia de que a juventude passa e a morte ronda. Igualmente horaciana a 
conceção da grandeza do poeta, inteiramente consagrado à obra. 

Reis parece existir apenas em função de um problema, o problema crucial de remediar o sentimento 
da fraqueza humana e da inutilidade de agir por meio de uma arte de viver que permita chegar à morte de 
mãos vazias e com um mínimo de sofrimento.

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 23 ‑32 (com adaptações).
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Poeta sensacionista e por vezes escandaloso (qualificativos da carta de Pessoa a Casais Monteiro, já 
citada), Campos é o primeiro a retratar ‑se e a referir circunstâncias biográficas, o que reforça a simulação e 
daria ao próprio Fernando Pessoa estímulos para se manter na pele do heterónimo. Descreve ‑se «de monó‑
culo e casaco exageradamente cintado», «franzino e civilizado», «pobre engenheiro preso a sucessibilíssimas 
vistorias». Escreve, febril, «à dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica», ou, no seu cubículo, 
ouvindo o «tic ‑tac estalado das máquinas de escrever».

Dos vários heterónimos é aquele que mais sensivelmente percorre uma curva evolutiva. Tem três fases: 
a do «Opiário», poema com a data fictícia de 3 ‑1914; a do futurismo whitmaniano, exuberantemente docu‑
mentado na «Ode triunfal» (4 ‑1914), em «Dois excertos de odes» (30 ‑6 ‑1914), «Ode marítima» (publicada no 
n.º 2 do Orpheu, 1915), «Saudação a Walt Whitman» (11 ‑6 ‑1915) e «Passagem das horas» (22 ‑5 ‑1916), para só 
episodicamente assomar em poemas posteriores; enfim, uma terceira fase a que chamarei pessoal por estar 
liberta de influências nítidas, desde «Casa branca nau preta» (11 ‑10 ‑1916) até 1935, ano da morte de Pessoa.

Campos é o primeiro a reconhecer uma evolução. E, na poesia à memória de Caeiro, declara que o 
mestre, acordando ‑o para a «sensação» e a «nova alma», lhe tirou a capacidade de ser apenas um deca‑
dente «estupidamente pretensioso / Que poderia ao menos vir a agradar…». 

Compreende ‑se que este Álvaro de Campos que desponta — o da segunda fase — com a sua vitali‑
dade transbordante, o seu amor ao ar livre e ao belo feroz, venha a condenar a literatura decadente, planta 
de estufa corrompida, em cujos pecados, como o Fernando Pessoa ortónimo, incorreu: fá ‑lo ‑á a defender 
uma estética não aristotélica baseada já não na ideia de beleza, no conceito de agradável, em suma, na 
inteligência, mas sim na ideia de força, na emotividade individual pela qual o escritor subjuga os outros sem 
procurar captá ‑los pela razão. 

Intelectual, apesar do rótulo de sensacionista, a poesia de Campos é ‑o tanto como a de Caeiro. 
Justifica ‑a o desejo de afogar o tédio, de suprimir pela embriaguez a dor de viver. Campos sentiu como 
Whitman para deixar de sentir como Campos. 

Publicados na revista Athena em 1924, estes «Apontamentos para uma estética não aristotélica» esclare‑
cem o que Álvaro de Campos já era, como poeta emotivo e sensacionista, em 1914. Grassava então, nos meios 
literários avançados, o entusiasmo por uma poesia que espelhasse a civilização industrial da época. Em França 
e na Itália, Marinetti divulgara a partir de 1909 os princípios basilares do futurismo: luta sem quartel às tradições, 
à cultura feita; exaltação dos instintos guerreiros; apologia de um novo Homem protótipo isento de sensibili‑
dade, saudável, amoral, dominador, livre de todas as peias. Na arte, o futurismo daria pela cor, pelo som ou pela 
palavra «a própria sensação dinâmica», «a vibração noturna dos arsenais e dos estaleiros».

Em França são Apollinaire, Blaise Cendrars e Valery Larbaud os poetas das fulgurações da mecânica, do 
automóvel, do paquete, do avião, da «respiration légère et facile des locomotives», como diz A. O. Barna‑
booth. Mas o grande precursor de uns e de outros, como tal reconhecido por Marinetti, é Whitman, já 
influente a ponto de Henri Ghéon temer que o entusiasmo pelo «bárbaro» genial fizesse esquecer a tradição 
estética da poesia francesa. Será também Whitman o grande inspirador de Álvaro de Campos da segunda 
fase, aquele que realiza a intenção inicial de Pessoa: criar um poeta da vertigem das sensações modernas, 
da volúpia da imaginação, da energia explosiva. 

Após a descoberta do futurismo e de Whitman, Campos adotou, além do verso livre, já usado pelo seu 
outro mestre Caeiro, um estilo esfuziante, torrencial, espraiado em longos versos de duas ou três linhas, 
anafórico, exclamativo, interjetivo, monótono pela simplicidade dos processos, pela reiteração de apóstrofes 
e enumerações de páginas e páginas, mas vivificado pela fantasia verbal perdulária, inexaurível.

Neste estilo vagabundo, vertiginoso, cantou ele ora a hipertrofia de uma personalidade viril que tudo 
integra em si e não respeita limites, ora os impulsos que emergem da lava sombria do inconsciente, o maso‑
quismo, a volúpia sensual de ser objeto, vítima, a prostituição febril às máquinas, à Humanidade, ao mundo, 
a ponto de se tornar «um monte confuso de forças», um eu ‑Universo, disperso nas coisas mais díspares.

A partir de 1916, Campos é o poeta do abatimento, da atonia, da aridez interior, do descontentamento 
de si e dos outros. 

Decadente, não já no sentido histórico ‑literário da palavra, mas por se ter despenhado da exaltação 
heroica, nervosamente conseguida, dos longos poemas à Whitman. Longe de ser medularmente o «turbu‑
lent, fleshy and sensual» autor de Leaves of grass, corre ‑lhe nas veias o sangue aguado de Pessoa; e a curva 
evolutiva da sua poesia mostra que o seu pretenso dinamismo é narcótico para afogar o tédio, bebedeira 
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para transpor «o muro da sua lógica», da sua inteligência «limitadora e gelada». O estilo ressente ‑se da 
modorra como das crises de histerismo. Atira desordenadamente ao papel desejos, pensamentos, imagens 
que lhe ocorrem, num estado de semi ‑inconsciência, à deriva. Brusco e opresso, as suas palavras são agora 
mais humanas, lateja nelas maior sinceridade.

Perante este Campos decaído, cosmopolita, melancólico, devaneador, irmão do Pessoa ortónimo no 
ceticismo, na dor de pensar e nas saudades da infância ou de qualquer coisa irreal, compreende ‑se que seja 
o único heterónimo que comparticipe da vida extraliterária de Fernando Pessoa. Conta Alfredo Guisado que 
às vezes Pessoa o encontrava na rua e lhe dizia: «Você hoje vai falar com o Álvaro de Campos.» E não era só 
por blague, acrescenta Guisado: «tinha realmente nesse dia uma maneira de falar, uma maneira de dizer, 
uma maneira de sentir diversa daquela com que costumávamos encontrá ‑lo.»

Campos disserta de vez em quando em prosa, chegando a criticar e refutar opiniões de Pessoa ortónimo. 
No entanto, contrariamente ao plano de simulação, Campos e Pessoa estão por vezes de acordo: pensam 
ambos, por exemplo, que a metafísica é a pseudociência de se figurar mundos impossíveis; Campos assevera 
que nada se prova, que todo o pensamento enche eternamente um tonel eternamente vazio […], o que Pes‑
soa confirma, em seu próprio nome, nas «Palavras de crítica a Entrevistas» a respeito de Cabral Metello, em 1923: 
«Teve razão porque a não teve. [Campos escrevera: «Diga ao Fernando Pessoa que não tenha razão.»] Interpre‑
tar é não saber explicar. Explicar é não ter compreendido.» Ambos aprenderam a lição de Caeiro…

No íntimo, a divergência é mais temperamental, e daí estilística, do que de opiniões ou preocupações. 
É palpável sobretudo na poesia. Campos, desordenado, febril, ora nos surge na dependência da circunstân‑
cia exterior, do estado dos nervos, das sensações do momento, ora mergulha em si próprio para sentir o 
terror do mistério de todas as coisas; em qualquer caso é o poeta da inspiração sem comando, da expressão 
solta e desleixada, dos hiatos da inteligência que organiza e clarifica. Pelo contrário, Pessoa, fiel a uma longa 
tradição estética, procede a uma estilização mais avançada da matéria lírica; transmite em versos musicais, 
densos, sóbrios, serenos, translúcidos, vivências subtis e dignas de recato. Distinção, aliás, que nem sempre 
se observa com a mesma nitidez.

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição, Lisboa, Verbo, 1982, pp. 57 ‑66 (com adaptações).

CAMPOS E CAEIRO
CleoniCe Berardinelli

Formalmente, […] Caeiro e Campos igualam ‑se na maioria dos versos deste, mas iludir ‑se ‑ia quem 
supusesse que igual forma expressaria mensagens semelhantes. Na verdade, é fundamental a divergência 
dos caminhos percorridos pelos dois poetas, divergência sintetizada nas definições que Pessoa dá de seus 
filhos na tantas vezes citada carta a Casais Monteiro. Tendo Pessoa ele ‑mesmo como ponto de origem, 
Caeiro é o que dele mais se afasta; Campos é o que nele mais se adentra. Caeiro, o mais objetivo; Campos, 
o mais subjetivo, e, pois, emotivo, extrovertidamente emotivo, a lamentar, em versos de insuperável beleza, 
o não poder ser o outro, o mestre que tentou levá ‑lo «para o alto dos montes» onde ele, «criança das cida‑
des do vale, não sabia respirar».

Do mesmo modo que, em decassílabos rimados, heroicos ou sáficos, Camões cantou tanto os seus 
próprios problemas existenciais — tendo por centro o amor —, como as glórias da pátria, utilizando, pois, 
um mesmo veículo para diferentes fins, o verso livre e brando dos heterónimos pessoanos será usado por 
Caeiro como linguagem entre narrativa e reflexiva, totalmente despida de ênfase, por vezes quase tocando 
a prosa; a linguagem de Campos é também por vezes narrativa, por vezes reflexiva, diferindo ele de Caeiro 
por não propor uma filosofia, como o mestre; suas reflexões são sobre alguém (sobretudo ele mesmo) ou 
alguma coisa; não pretendem generalizar, atingindo a totalidade. Muitas vezes é passionalmente enfática. 

Pode ‑se dizer que o Caeiro de «O guardador de rebanhos» é quase o mesmo dos «Poemas inconjun‑
tos». O diferente é o de «O pastor amoroso»: e o que surpreende é a manutenção do mesmo tom, manso e 
fluente, com repetições insistentes, anafóricas ou não, a reforçar o empenho em persuadir, próprio do mes‑
tre. Enquanto guardador de rebanhos, o poeta se relaciona com o mundo fenomenológico através dos 
sentidos; enquanto pastor amoroso, tem entre si e a natureza o objeto do amor que lhe interceta a perceção 
pura, fazendo ‑o pensar com o coração.

CleoniCe Berardinelli, «O discurso inovador de Caeiro e Campos», in Carlos Reis e António Apolinário Lourenço, 
História crítica da literatura portuguesa, vol. VIII, Lisboa, Verbo, 2015, pp. 152 ‑153 (com adaptações).
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JaCinto do Prado Coelho

D. Sebastião, protótipo da loucura heroica, obsidia com frequência a moderna lírica portuguesa, quer 
para simbolizar a decadência quer polarizando as esperanças messiânicas no ressurgimento pátrio. 

Tentando a épica sem abandonar uma atitude lírica essencial, Fernando Pessoa insere ‑se na mesma 
corrente. [J]á em 1912, Fernando Pessoa rematava com estas palavras uma série de artigos sobre «A nova 
poesia portuguesa» dados a lume em A águia: «E a nossa grande Raça partirá em busca de uma Índia nova, 
que não existe no espaço, em naus que são construídas «daquilo de que os sonhos são feitos». E o seu 
verdadeiro e supremo destino, de que a obra dos navegadores foi o obscuro e carnal anterremedo, realizar‑
‑se ‑á divinamente.» Anunciava assim, com a obscuridade própria de um profeta, uma extraordinária aven‑
tura espiritual para que as almas dos Portugueses deviam preparar ‑se. 

O autor de Mensagem singulariza ‑se como um épico sui generis, introvertido, cantor, sem tuba ruidosa, 
de miríficas irrealidades. Escreve o seu livro «à beira ‑mágoa», de olhos humedecidos, para expandir a «febre 
de Além» que atribui ao infante D. Fernando, para condensar em verbo poético o sonho de uma Índia que 
não há, por isso melhor. Ao Império português do século xVi não chamou ele «obscuro e carnal anterre‑
medo»? O idealismo estreme, ocultista ou platónico, de alguns dos seus poemas líricos reduz o mundo 
visível a cópia grosseira do mundo invisível. Aqui sobre a terra «tudo é noturno e confuso», tudo são proje‑
ções, sombras, fumo de um lume escondido; no outro mundo é que vivemos como almas. Mensagem 
reafirma a cada passo a mesma repugnância pelo carnal, pelo que o sonho ou a loucura não redimem. 

São as potências do invisível, o mito («nada que é tudo»), a tenda, a chama que desce a iluminar o herói, 
são essas potências que, fecundando a realidade, tornam a vida digna de ser vivida, ou, melhor, transformam 
a existência, mero vegetar, em vida, quer dizer, promessa do que não há, perseguição do Impossível, grandeza 
de alma insatisfeita. «Braços cruzados, fita além do mar.» Olhar sem alvo definido, olhar típico da Mensagem.

Deus ou os deuses talharam o destino dos povos. 
Mensagem é também um elogio do Português, desvendador e dominador de mundos. O que o define 

não é a ânsia do poderio terreno mas a fome de Absoluto, um ideal cujo escopo pertence à «alma interna». 

JaCinto do Prado Coelho, Diversidade e unidade em Fernando Pessoa, 7.ª edição,  
Lisboa, Verbo, 1982, pp. 49 ‑52 (com adaptações).

MENSAGEM — À PROCURA DA IDENTIDADE /  
A PENETRAÇÃO NA ALMA DA PÁTRIA
dalila Pereira da Costa

À procura da sua identidade, desse seu eu perene, que incessantemente à sua apreensão imediata e 
fenomenal lhe fugia, sempre vivera como poeta. 

Agora essa identidade de novo é procurada e encontrada, pela união com a pátria. Assim ela surge em 
Mensagem. Pela sua consciência mítica, pela comunhão no saber existencial desse ser, o poeta atinge aqui 
a identidade tão ansiada, sob outra forma ou plano. Assim, não empiricamente, não subjetivamente, mas 
pela sua transcendência, através dum outro ser: dum não ‑eu. 

Assim, essa identidade, esse conhecimento, é ‑lhe dado por uma ligação anímica vivida, profunda, que 
é a do amor: essa a que se referiria ao chamar ‑lhe «o meu intenso sofrimento patriótico».

[P]oder ‑se ‑á dizer que, em Mensagem, ele expressou poeticamente os mitos que os Descobrimentos 
tinham expressado sob a forma de ação.

Assim a lenda se escorre / A entrar na realidade, / E a fecundá ‑la decorre. 
E por esta transmutação do real, sobre este real mais verdadeiro, o poeta se curvará, a partir dos pri‑

mórdios da sua pátria, no mesmo movimento para captá ‑la, desde as origens, tal como fará na sua aventura 
espiritual sobre si mesmo, na mesma finalidade de, por esta tomada total de consciência através dos seus 
tempos, tentar captar sua identidade, seu ser eterno, aquele que emerge e subsiste, incólume ao tempo, ao 
devir. Tal como para si mesmo, «como as páginas já relidas, vergo minha atenção sobre quem fui de mim», 
nesse regresso às fontes, para refazer depois a sua história.

E num processo, o de lógica dos mitos, poderosamente estruturado, mas não seguindo o desenvolvi‑
mento realista da história; nela elegendo e fazendo subir a existência só os factos e os homens que em si 
contêm uma essência paradigmática.
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Assim este curvar ‑se sobre um ser em transformação incessante, a pátria na sua história, não implicará 
em si um propósito e uma visão puramente ou intencionalmente historicista, mas antes, toda a obra  
Mensagem, na sua particular formulação simbólica e mitológica, implicará e transportará nela uma conceção 
trans ‑histórica. Como toda a realidade dita por esta forma de conhecimento, ela conterá em si uma reali‑
dade para além das coordenadas do tempo. Uma perene atualidade que não vive na história, mas noutro 
plano: aí onde a cronologia não é a deste tempo do mundo real e fenomenal, mas como a feição dum outro 
movimento: como o desenvolvimento interno duma aventura que se faz (e se deve ver), no mundo e tempo 
da alma. Aí, todos esses homens, reais antepassados fundadores e heróis, evoluem numa paisagem que já 
não é a deste mundo e as figuras e feitos possuem um recorte e erguem ‑se num halo de eternidade.

Aí há uma transcrição da história duma nação, mas transfigurada. Uma transfiguração das personagens 
históricas em míticas. Que assim, pelo arquétipo, acedem a outro plano da realidade.

Foi o ser eterno, «a vida verdadeira» da pátria, o que o poeta tentou fixar na sua poesia. Tal como o 
pretendeu para si próprio e a sua vida. E foi uma certa e peculiar história de Portugal aquela que ficou 
expressa em Mensagem, como uma criação mítico ‑poética.

Aí também, ele tentou captar um ser «para além do tempo e do espaço»: esse feito de sentido eterno 
e transcendente que múltiplas vezes surge formulado na sua obra como ideal último a atingir.

Conjunto de gestos arquetipais desses antepassados, que abriram o caminho da realização dum ente 
coletivo (ou iniciaram um mundo), Mensagem surge a um tempo como mito e rito que conta a criação 
duma pátria — tal como outra cosmogonia. 

Assim, ele não explicou, mas tornou visíveis na sua obra os mitos fundamentais da sua pátria, tornando 
possível a sua maior tomada de consciência por esse povo — erguendo ‑os a mitos significativos. Serão 
esses os que estruturam toda a obra Mensagem. E, entre eles, acentuará sobretudo os que a ligaram a uni‑
versalidade: os propulsores dos descobrimentos. Estes, vistos como o momento da sua verdadeira realiza‑
ção. O seu ato mais específico e mais universal.

Mensagem poderá ser vista como uma epopeia. Porque parte dum núcleo histórico, mas a sua formulação, 
sendo simbólica e mítica, do relato histórico, não possuirá a continuidade. Aqui, a ação dos heróis só adquire 
pleno significado dentro duma referência mitológica. Aqui serão só eleitos, terão só direito à imortalidade, 
aqueles homens e feitos que manifestam em si esses mitos significativos. Assim, sua estrutura será dada pelo 
que, noutra linguagem, se poderá chamar os esquemas ideológicos, ou as ideias ‑forças desse povo: regresso ao 
paraíso, realização do impossível, espera do messias… Raízes do desenvolvimento dessa entidade coletiva.

Os antepassados, os fundadores, que pela sua ação criaram a pátria, a ergueram a personalidade, 
separada, ou a plasmaram na sua alma própria; as Mães, as que estão na origem das suas dinastias, cantadas 
como «Antigo seio vigilante », ou «humano ventre do Império»; os heróis navegantes, aqueles que percor‑
reram o mar em busca do caminho da imortalidade, cumprindo um dever individual e pátrio (realização 
terrestre duma missão transcendente); e, finalmente, depois desta missão cumprida, desta realização, na era 
crepuscular de fim de vida, os profetas, as vozes que anunciam já aquele que viria regenerar essa pátria 
moribunda, abrindo ‑lhe novo ciclo de vida, uma nova era — o Encoberto.

Assim, a estrutura de Mensagem, sendo a dum mito numa teoria cíclica, a das Idades, transfigura e 
repete a história duma pátria como o mito dum nascimento, vida e morte dum mundo; morte que será 
seguida dum renascimento. Desenvolvendo ‑a como uma ideia completa, de sentido cósmico e dando ‑lhe 
a forma simbólica tripartida — Brasão, Mar Português, O Encoberto. Que se poderá traduzir como: os funda‑
dores, ou o nascimento; a realização, ou a vida; o fim das energias latentes, ou a morte: essa que conterá já 
em si, como gérmen, a próxima ressurreição, o novo ciclo que se anuncia — o Quinto Império. Assim,  
a terceira parte é toda ela um fim, uma desintegração; mas também toda ela cheia de avisos, prenhe de 
pressentimentos, de forças latentes prestes a virem à luz: depois da Noite e Tormenta, vem a Calma e a Ante‑
manhã: estes são os Tempos. E aí sempre perpassarão, com um repetido fulgor, a nota cantada, como evo‑
cação religiosa num coro pátrio, sempre a mesma mas em modulações diversas, a nota da esperança: 
D. Sebastião, O Desejado, O Encoberto…

É dessa Tormenta, o mítico caos, a noite, o abismo, donde surgirá o novo mundo, «Que jaz no abismo 
sob o mar que se ergue […] Isto, e o mistério de que a noite é o fausto… / Mas súbito, onde o vento ruge, /  
O relâmpago, farol de Deus, um hausto / Brilha, e o mar’scuro ‘struge».

E como uma penetração na alma pátria, na sua mitologia, é tanto mais profunda quanto maior é o seu 
poeta, e como a universalidade deste é também tanto maior quanto mais genuinamente ele carrega em si 
e traz à luz o seu mais particular, específico e profundo ser anímico, será dado aqui, nestes poemas, medir 
a grandeza de Fernando Pessoa.

dalila Pereira da Costa, O esoterismo de Fernando Pessoa, 4.ª edição, Porto, Lello Editores, 1996, pp. 162 ‑171 (com adaptações).
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A ESTRUTURA SIMBÓLICA DE MENSAGEM
antónio Quadros

Poeta ‑filósofo, Poeta ‑mágico e Poeta ‑alquimista, dá Fernando Pessoa a Mensagem uma estrutura rigo‑
rosa em termos simbólicos.

Observe ‑se como as três grandes teorias proféticas em cujo corpus o poeta se inspirou, a das Sete ida‑
des de Santo Agostinho, reinterpretadas por Fernão Lopes; a das Três idades de Joaquim Flora, aperfeiçoadas 
por Dinis e Isabel, os Franciscanos e os Cavaleiros portugueses da Ordem do Templo–Ordem de Cristo e a 
dos Cinco impérios, do Profeta Daniel, de Luís de Camões ou do Padre António Vieira, estão subjacentes à 
poética de Mensagem, cuja estrutura se baseia efetivamente nos números 3, 5, 7 e também 12, conjunção 
do 5 e do 7.

O livro divide ‑se efetivamente em três Partes ou três Épocas: Brasão, Mar Português e O Encoberto, cor‑
respondentes, em termos lusíadas, às Idades do Pai (os fundadores da nação portuguesa), do Filho (os que, 
recolhendo a herança, a dilataram pelos mares e continentes) e do Espírito (que ainda não veio, embora 
tenha sido anunciada, o Espírito encoberto, que espera o Desejado).

Na Parte I, Brasão, retrato heráldico da Pátria antiga, os Sete Castelos correspondem exatamente, embora 
transpostos para uma história lusíada sacralizada, às Sete Idades. A primeira não é a do mítico Adão, como 
em Santo Agostinho, fundador da raça humana, mas a do não menos mítico Ulisses, o lendário fundador de 
Ulissipona ou Lisboa, a que se seguem Viriato, o Conde D. Henrique, D. Tareja e D. Afonso Henriques, ocu‑
pando sintomaticamente D. Dinis o lugar da 6.ª Idade, a da preparação para o segundo Advento, ele que 
criou a Ordem de Cristo sobre as cinzas ainda ardentes da Ordem do Templo e ritualizou as Festas da Coro‑
ação do Imperador do Espírito Santo. Como em Fernão Lopes, a Sétima Idade Portuguesa é aberta por 
D. João I, agora ladeado por Filipa de Lencastre. O primeiro é apresentado como Mestre, sem o saber, do 
Templo / Que Portugal foi feito ser; lembramo ‑nos aqui da simbólica do Templo de Salomão e da Jerusalém 
Celeste que, na profecia de São João em Patmos, há de descer sobre a Cidade dos Homens. E a segunda é 
vista como Princesa do Santo Graal / Humano ventre do Império./ Madrinha de Portugal, assim estatuindo, como 
no par Conde D. Henrique–D. Tareja, o equilíbrio dos princípios masculino e feminino, paternal e maternal.

Ulisses, Viriato, o Conde D. Henrique, D. Afonso Henriques / D. Tareja, D. Dinis e D. João I / D. Filipa 
seriam, pois, os castelos do brasão português, os seus bastiões paradigmáticos, em número fixado a partir 
da dinastia de Avis no brasão nacional.

Se os Castelos são 7, as Quinas ou as Chagas de um Portugal ‑Cristo, sacrificando ‑se a um destino glo‑
rioso porque da Ordem divina, são 5, correspondendo a 5 mártires da pátria. O quinto é D. Sebastião, Rei de 
Portugal, sendo os anteriores o Rei D. Duarte, o Infante Santo, D. Fernando, o lnfante D. Pedro e o Infante 
D. João. Aliás, para encontrar cinco príncipes ‑mártires, todos de Avis, Fernando Pessoa teve que forçar a 
nota, pois, verdadeiramente, só o Infante Santo e D. Sebastião poderiam ser considerados mártires ao ser‑
viço de uma causa nacional; a analogia dos restantes, embora todos com mortes prematuras, é problemá‑
tica, sendo discutível admitir que D. Pedro tenha sido levado a uma morte violenta em Alfarrobeira, por 
razões outras de que a sua ambição pessoal.

Estranha, mas compreensível, é a designação de Nun’Álvares, afinal de contas Condestável do Reino, 
mas não o Rei, como o portador da coroa. É que, tal como o fizeram Oliveira Martins e Guerra Junqueiro, 
também Pessoa o vê como o arquétipo do herói ‑cavaleiro puro. Ele é o cavaleiro da Távola Redonda, que, 
como Lancelote, Parsifal ou Galaás, parte em demanda do Graal, levando consigo a espada do Rei Artur, 
Excalibur. É Nun’Álvares que coroa simbolicamente o fundador da dinastia de Avis, D. João l, com o qual se 
inicia a sétima idade do Mundo. Entre Nun’Álvares, o herói ‑cavaleiro que acabou os seus dias entrando em 
religião e escolhendo a pureza e a castidade, o Infante D. Henrique, sábio, visionário e casto, e D. Sebastião, 
o herói ‑cavaleiro que morreu também casto, há analogias mais do que evidentes, pois trata ‑se de outras 
tantas metamorfoses do herói ‑Galaás.

O timbre do brasão português, o dragão, surge nas armas portuguesas com D. Filipa, a princesa do 
Santo Graal, pois heraldicamente provém da casa dos Lancaster. É interessante e aliás aberta à controvérsia 
a substituição feita por Fernando Pessoa: o grifo que se representaria como um animal fabuloso, com 
cabeça e asas de águia, e corpo de leão — é nomeado em vez do dragão, representado heraldicamente 
como uma espécie de serpente com asas. O dragão ou serpe que na heráldica não exprime obviamente a 
representação negativa do espírito do mal, mas antes a função da realeza, é também um símbolo ambiva‑
lente do Yin e do Yang, significando a complementaridade ambígua do princípio terrestre e do princípio 
celeste.
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Porque terá feito o poeta esta transferência heráldica? Talvez porque, havendo nítidas analogias sim‑
bólicas entre o dragão e o grifo, contudo este último, vincando melhor em termos icónicos uma dupla 
natureza celeste (a águia) e terrestre (o leão) as duas qualidades de sabedoria e de força ou mesmo a dupla 
natureza, divina e terrestre, de Cristo, desvela de forma mais nítida a agência dessas duas realidades positivas 
na história mítica de Portugal.

Eis porque, para o poeta, a cabeça do Grifo, o Espírito, a Sabedoria, o Sonho inspirado do Alto, é repre‑
sentado pelo lnfante D. Henrique, o único Imperador que tem deveras / o globo mundo em sua mão. Exprime 
aqui Pessoa mais uma vez a sua conceção agostiniana, cisterciense e renovadamente templária, embora em 
termos gnósticos, de que o verdadeiro Império é o da Cidade de Deus, como Império eminentemente 
intelectual e espiritual. O Infante não foi um conquistador, foi o iniciador, o sonhador, o «descobridor da 
ideia da descoberta», a cabeça da Ordem de Cristo e da epopeia, o destinatário de uma mensagem provi‑
dencial e o seu missionário arquétipo.

Em contrapartida as asas do grifo, isto é, os órgãos físicos, materiais que transportaram o sonho, do 
plano celeste ao plano terrestre, que o asseguraram, que o solidificaram, incorrendo aliás no risco de um 
desvio por falta de energia criativa, são as figuras paradigmáticas da força e da potência: D. João II e Afonso 
de Albuquerque.

O 7 com o 5 dá 12, exatamente o número de poemas da Segunda Parte ou Época, Mar português. É tão 
rica a simbólica deste número que só poderemos reter aqui algumas das suas significações: a de que era 
um número de eleição, o número do povo de Deus, do povo eleito: os 12 filhos ou as 12 tribos de Israel, os 
12 frutos da árvore da vida, os 12 discípulos de Cristo, as 12 portas da Jerusalém Celeste no Apocalipse de 
São João, os 12 fundamentos da Cidade do futuro, em ouro fino, o número da Igreja triunfante, o número do 
ciclo completo, do cumprimento, que por isso é o número dos Cavaleiros do Rei Artur, que hão de encontrar 
o Graal perdido.

O que se descreve em Mar Português é primeiro a epifania oceânica do novo povo eleito, depois a sua 
perdição na noite e na tormenta e, enfim, a sua prece a Deus, para o ressurgimento ou a reconquista da 
Distância, símbolo que eleva desde o sentido literal, de distância geográfica para a Ásia e as Américas, até 
ao sentido anagógico, de distância para o mistério do absoluto ou do divino.

Toda a terceira parte, O Encoberto, se baseia no 5 e no 3. Cinco símbolos, revelando os cinco grandes 
mitos portugueses: o de D. Sebastião, que regressará numa manhã de nevoeiro; o do Quinto Império, em 
que a terra será teatro / Do dia claro…; o do Desejado, que virá revelar o Santo Graal; o das Ilhas Afortunadas, 
onde o rei aguarda e espera; e o do Encoberto, visto portuguesmente como o Messias — D. Sebastião — 
Pedra Filosofal, não um Ditador político, como por vezes se tem avançado de forma reducionista, mas, 
rosa ‑crucianamente, como um Mestre, um lluminado, um Guia, um Emissário, um Avatar do Cristo ‑Espírito 
do Segundo Advento.

As Sete Idades podem resumir ‑se nos Cinco Impérios e estes essencializar ‑se nos Três Reinos de Joa‑
quim da Flora: Três são os Avisos (dos Profetas de Portugal, o Bandarra, o Vieira e Pessoa); e três são, como 
vimos, a Cabeça e as duas Asas do Grifo.

E por último, cinco tempos, culminando com o Quinto, por aqueles profetas vaticinado, o tempo do 
Nevoeiro, o tempo do Encoberto, o tempo do Regresso ou da Hora, o tempo do Quinto Império, Império do 
Espírito como Espírito da Verdade, em que se reunirão enfim o lado esquerdo e o lado direito da sabedoria, a 
razão e a intuição, a ciência e a mística, a matemática e a gnose ou a cabala — e que é também a Sétima 
Idade do Mundo (Santo Agostinho, Orósio, Fernão Lopes) e a Terceira (Joaquim de Flora). 

E no fim o anúncio ‑mensagem: É a Hora! (que nós vemos frustrado, mas que permanece uma pro‑
messa em aberto, pois o nevoeiro continua cerrado), revela ‑nos como o poeta, mais do que evocar a poesia 
lusíada ou cantá ‑la em termos líricos ‑épicos, quis fazer ou refazer. Fazer ou refazer Portugal, como Portugal‑
‑Universo, gema ou ovo de universalidade virtual num mundo espiritualmente diminuído. Regenerar pela 
mente. «Mens agitat molem.» Recriar na adunação do político e do social ao mítico, ao iniciático, ao intelec‑
tual, ao espiritual.

Injunção mágica e operação criacionista e alquímico ‑poética num ritual em que não se sentia sozinho 
e, por isso, apôs ao poema propriamente dito uma discreta mensagem aos irmãos (aos iniciados, aos por‑
tugueses arquétipos, aos compatriotas em geral): Valete, Fratres.

antónio Quadros, «O título de Mensagem», in Fernando Pessoa, Mensagem — Poemas esotéricos,  
edição crítica de José Augusto Seabra, Madrid, Archivos/CSIC, 1993, pp. 233 ‑237 (com adaptações).
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1. Fernando Pessoa
  Vídeo introdutório

  No vídeo de introdução à unidade, são referidos os principais factos da vida de Fernando Pessoa. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	de	interrogar	os	alunos	sobre	o	que	conhecem	acerca	da	vida	e	da	obra	do	poeta.

  Observação:

	 	 •	 	Uma	referência	à	vida	amorosa	de	Fernando	Pessoa,	com	a	leitura	de	excertos	das	cartas	a	Ofélia	Queirós,	
constituiria uma boa estratégia de motivação, antes da apresentação do vídeo.

2. Modernismo e Orpheu
 Apresentação em PowerPoint

  Nesta apresentação abordam‑se, esquematicamente, algumas características do Modernismo e do Moder‑
nismo português, dando destaque à publicação de Orpheu. 

 Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	momento	da	contextualização	histórica.

 Observações:

	 	 •	 	A	partir	da	frase	de	Álvaro	de	Campos	(diapositivo	3),	poderá	destacar-se	a	relação	entre	o	Modernismo,	
as vanguardas e o desejo de rutura com a tradição literária e artística.

	 	 •	 	O	nome	de	Álvaro	de	Campos	justifica	uma	referência	ao	conceito	de	«heterónimo»,	que	será	abordado	
nas aulas seguintes.

3. Fernando Pessoa — ortónimo e heterónimos
  Apresentação em PowerPoint

  Esta apresentação clarifica o significado dos termos «ortónimo» e «heterónimo» a partir de escritos de 
Fernando Pessoa e da análise etimológica dos dois vocábulos.   

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 Antes	do	início	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa	ortónimo.

1.1 POESIA DO ORTÓNIMO

4. Fernando Pessoa — temas da poesia do ortónimo
  Apresentação em PowerPoint

  Esta apresentação aborda os principais temas da poesia do ortónimo: teoria do fingimento artístico, dor  
de pensar (razão versus emoção), nostalgia da infância e sonho versus realidade. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	do	início	do	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa	ortónimo	(a	apresentação	de	uma	sistematização	
prévia pode ser necessária, dada a profundidade filosófica dos temas tratados poeticamente).

	 	 •	 	No	fim	do	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa	ortónimo,	para	consolidação	de	conhecimentos.	 
O PowerPoint pode ser explorado em articulação com a «Sistematização de conhecimentos» das páginas 
40 a 43.

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMÉDIA
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5. «Autopsicografia»
  Faixa áudio 1

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Autopsicografia», de Fernando Pessoa.

6. Esquema‑síntese de «Autopsicografia»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Autopsico‑
grafia».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

7. Esquema‑síntese de «Isto»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Isto».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

8. Esquema‑síntese de «Ela canta, pobre ceifeira»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Ela canta, 
pobre ceifeira».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint. 

9. Esquema‑síntese de «A lavadeira no tanque»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «A lavadeira 
no tanque».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

  Observação:

	 	 •	 	Os	poemas	«Ela	canta,	pobre	ceifeira»	e	«A	lavadeira	no	tanque»	podem	ser	analisados	em	conjunto,	uma	
vez que as figuras femininas despertam, no sujeito poético, uma reflexão semelhante.

10. Esquema‑síntese de «Não sei se é sonho, se realidade»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Não sei se 
é sonho, se realidade».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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11. «Entre o sono e o sonho»
  Faixa áudio 2

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Entre o sono e o sonho», de Fernando Pessoa.

12. Esquema‑síntese de «Entre o sono e o sonho»
  Apresentação em PowerPoint

   A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Entre o 
sono e o sonho».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

13. Esquema‑síntese de «Quando as crianças brincam»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Quando as 
crianças brincam».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

14. Esquema‑síntese de «A criança que fui chora na estrada»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Quando as 
crianças brincam».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

  Observação:

	 	 •	 	Os	poemas	«Quando	as	crianças	brincam»	e	«A	criança	que	fui	chora	na	estrada»	podem	ser	analisados	
em conjunto, uma vez que tratam o tema da infância (idealizada).

15. Ficha formativa complementar e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos de Educação Literária de 11.º ano (Os Maias).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Poesia do ortónimo». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.



105ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

Fernando Pessoa

1
UNIDADE

1.2 LIVRO DO DESASSOSSEGO

16. Fernando Pessoa — heterónimos
  Apresentação em PowerPoint

  Este PowerPoint apresenta informações sobre a biografia, as características físicas e o estilo dos três hete‑
rónimos — Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Estas informações encontram‑se nos textos 
«Tábua bibliográfica» (1928) e «Carta a Adolfo Casais Monteiro» (13 de janeiro de 1935).   

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	poesia	dos	heterónimos,	salientando	a	relação	mestre-discípulos,	que	inclui	Fer‑
nando Pessoa «ele só».

17. Livro do desassossego
  Vídeo

  O visionamento do oitavo episódio da série documental «Grandes livros» que aborda O Livro do desassossego 
poderá constituir um ponto de partida para a análise dos fragmentos do Livro do desassossego.

18. Bernardo Soares e o Livro do desassossego
  Apresentação em PowerPoint

  O PowerPoint apresenta informações sobre o semi‑heterónimo Bernardo Soares e a origem e características 
do Livro do desassossego (livro versus fragmento; características da prosa e características temáticas).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	dos	fragmentos,	para	sistematizar	conclusões.	O	PowerPoint	pode	ser	explorado	em	
articulação com a «Sistematização de conhecimentos» das páginas 68 a 71.

19. «Eu nunca fiz senão sonhar»
  Faixa áudio 3

  O ficheiro inclui uma leitura de «Eu nunca fiz senão sonhar», fragmento 83 de O livro do desassossego.

20. Esquema‑síntese do fragmento 83 — «Eu nunca fiz senão sonhar»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao Fragmento 83.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	fragmento,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o texto, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

21.  Esquema‑síntese do fragmento 197 — «Quando outra virtude  
não haja em mim»

  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao Fragmento 197.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	fragmento,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o texto, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  
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22.  Esquema‑síntese do fragmento 314 — «O único viajante com 
verdadeira alma»

  Apresentação em PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao Fragmento 314.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	fragmento,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o texto, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

23. Esquema‑síntese do fragmento 361 — «Tudo é absurdo»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao Fragmento 361.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	fragmentos.

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	fragmento,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o texto, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

24. O emprego, que perspetivas para as novas gerações? (ACEGE)
  Vídeo

  No vídeo são abordadas questões relacionadas com a empregabilidade jovem, as perspetivas futuras  
de emprego e a importância da qualificação. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	de	se	realizar	o	exercício	de	compreensão	do	oral	da	página	67.

25. Ficha formativa complementar e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos de Educação Literária de 11.º ano (poesia de Cesário Verde).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Livro do desassossego». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.

1.3 POESIA DOS HETERÓNIMOS

26. Alberto Caeiro
  Vídeo introdutório

  No vídeo de introdução à poesia de Alberto Caeiro, são referidas as principais informações de que dispomos 
sobre este heterónimo pessoano. O vídeo apresenta também os traços gerais do pensamento antifilosófico 
de Alberto Caeiro.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	poesia	de	Alberto	Caeiro,	salientando	a	sua	posição	de	«mestre».	
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27. Características de Alberto Caeiro
  Apresentação em PowerPoint

  O PowerPoint apresenta informações sobre temas/ideias, estilo e linguagem da poesia de Alberto Caeiro. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	do	início	do	estudo	da	poesia	de	Alberto	Caeiro	(a	apresentação	de	uma	sistematização	prévia	
pode ser necessária, dada a profundidade filosófica dos temas tratados poeticamente).

	 	 •	 	No	fim	do	estudo	da	poesia	de	Alberto	Caeiro,	para	consolidação	de	conhecimentos,	em	articulação	com	
a «Sistematização de conhecimentos» relativa a este heterónimo, nas páginas 110 e 111.

28. «Eu nunca guardei rebanhos»
  Faixa áudio 4

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Eu nunca guardei rebanhos», de Alberto Caeiro. 

29. Esquema‑síntese de «Eu nunca guardei rebanhos»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Eu nunca 
guardei rebanhos» (O guardador de rebanhos — I).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

30. Esquema‑síntese de «Tudo que vejo está nítido como um girassol»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Tudo o que 
vejo está nítido como um girassol» (O guardador de rebanhos — II).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

31. Esquema‑síntese de «Sou um guardador de rebanhos»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Sou um 
guardador de rebanho» (O guardador de rebanhos — IX).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

32. Ricardo Reis
  Vídeo introdutório

  No vídeo de introdução à poesia de Ricardo Reis, são referidas as principais informações de que dispomos 
sobre o heterónimo pessoano. O vídeo apresenta também os traços gerais do pensamento de Ricardo Reis.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	poesia	de	Ricardo	Reis.
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33. Características de Ricardo Reis
  Apresentação em PowerPoint

  O PowerPoint apresenta informações sobre temas/ideias da poesia, estilo e linguagem de Ricardo Reis. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	de	se	dar	início	ao	estudo	da	poesia	de	Ricardo	Reis	(a	apresentação	de	uma	sistematização	prévia	
pode ser necessária, dada a profundidade filosófica dos temas tratados poeticamente);

	 	 •	 	No	fim	do	estudo	da	poesia	de	Ricardo	Reis,	para	consolidação	de	conhecimentos	(o	PowerPoint	pode	
ser explorado em articulação com a «Sistematização de conhecimentos» relativa a este heterónimo, nas 
páginas 111 e 112).

34. Epicurismo e estoicismo
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese das principais características das duas escolas filosóficas que 
influenciaram Ricardo Reis: Epicurismo e Estoicismo. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	do	início	do	estudo	da	poesia	de	Ricardo	Reis,	chamando	a	atenção	dos	alunos	para	a	dimensão	
ética dos seus poemas e a relação entre a filosofia de vida proposta nesses poemas e os postulados das 
duas escolas filosóficas.

35. «Vem sentar‑te comigo, Lídia, à beira do rio»
  Faixa áudio 5

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Vem sentar‑te comigo, Lídia, à beira do rio», de Ricardo Reis. 

36. Esquema‑síntese de «Vem sentar‑te comigo, Lídia, à beira do rio»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Vem sentar‑
‑te comigo, Lídia, à beira do rio».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

37. Esquema‑síntese de «Mestre, são plácidas»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Mestre, são plácidas».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

38. Esquema‑síntese de «A última ode»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «A última ode».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  
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39. Esquema‑síntese de «Não tenhas nada nas mãos»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Não tenhas 
nada nas mãos».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

40. Álvaro de Campos
  Vídeo introdutório

  No vídeo de introdução à poesia de Álvaro de Campos, são referidas as principais informações de que 
dispomos sobre o heterónimo pessoano. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	poesia	de	Álvaro	de	Campos.

41. Características de Álvaro de Campos
  Apresentação em PowerPoint

  O PowerPoint apresenta informações sobre as três fases da poesia de Álvaro de Campos e o estilo/linguagem 
dos poemas deste heterónimo pessoano. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	do	início	do	estudo	da	poesia	de	Álvaro	de	Campos.

	 	 •	 	No	fim	do	estudo	da	poesia	de	Álvaro	de	Campos,	para	consolidação	de	conhecimentos	(o	PowerPoint	
pode ser explorado em articulação com a «Sistematização de conhecimentos» relativa a este heterónimo, 
nas páginas 112 e 113).

42. «Ode triunfal»
  Faixa áudio

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Ode triunfal», de Álvaro de Campos.

43. Esquema‑síntese de «Ode triunfal»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Ode triunfal».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

44. Esquema‑síntese de «Aniversário»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Aniversário».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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45. Esquema‑síntese de «Poema em linha reta»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Poema em 
linha reta».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

46. «E se fosse consigo?» — bullying
  Vídeo

  O vídeo aborda a temática do bullying, demonstrando a atitude das pessoas perante este fenómeno e 
indicando, pedagogicamente, as abordagens possíveis nestes casos.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	da	realização	do	exercício	de	compreensão	do	oral	da	página	107	do	manual.

47. Esquema‑síntese de «Lisbon revisited (1923)»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Lisbon  
revisited (1923)».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

48. Ficha formativa complementar e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos de Educação Literária de 11.º ano (poesia de Cesário Verde).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	das	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Poesia dos heterónimos». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.

1.4 MENSAGEM

49. Fernando Pessoa — Mensagem
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação aborda os seguintes temas: I — Fernando Pessoa e os outros poetas; II — Mensagem e 
Portugal; III — O mito em Mensagem; IV — A estrutura de Mensagem; V — A visão da História em Mensagem.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	obra,	juntamente	com	a	ficha	informativa	sobre	a	estrutura	do	livro,	ou	em	arti‑
culação com a «Sistematização de conhecimentos» das páginas 144 a 151.
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50. Ficha informativa sobre a estrutura de Mensagem
  Apresentação em PowerPoint

  Esta ficha informativa apresenta a estrutura da obra Mensagem.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	da	obra,	explicando	a	relação	entre	a	estrutura	concebida	por	Fernando	Pessoa	e	as	
ideias mais importantes do seu projeto literário.

51. «O dos Castelos»
  Faixa áudio 7

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «O dos Castelos», de Mensagem. 

52. Esquema‑síntese de «O dos Castelos»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «O dos Cas‑
telos».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

53. Esquema‑síntese de «O das Quinas»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «O das Quinas».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

54. Esquema‑síntese de «Ulisses»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Ulisses».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

55. Esquema‑síntese de «D. Dinis»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «D. Dinis».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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56. Esquema‑síntese de «D. Sebastião, Rei de Portugal»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «D. Sebastião, 
Rei de Portugal».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

57. «25.ª hora» — crise dos refugiados
  Vídeo

  Debate sobre a crise dos refugiados que aborda os potenciais problemas e soluções e qual deve ser a 
postura do Estado português perante este fenómeno.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Antes	da	realização	do	exercício	de	compreensão	do	oral	da	página	135.

58. Esquema‑síntese de «Horizonte»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe apresenta um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema 
«Horizonte».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

59. «O Mostrengo»
  Faixa áudio 8

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «O Mostrengo», de Fernando Pessoa.

60. Esquema‑síntese de «O Mostrengo»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «O Mostrengo».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

61. Esquema‑síntese de «Mar Português»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Mar Portu‑
guês».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  
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62. Esquema‑síntese de «Quinto Império»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Quinto 
Império».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

63. Esquema‑síntese de «Nevoeiro»
  Apresentação em PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Nevoeiro».

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

64. Ficha formativa complementar e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos da Educação Literária de 11.º ano (Frei Luís de Sousa, de Almeida 
Garrett).

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Mensagem». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.

65. Ficha de compreensão do oral (I) e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  O exercício de compreensão do oral (diálogo argumentativo) é elaborado a partir de um excerto do pro‑
grama «Pessoal… e transmissível», da TSF. Carlos Vaz Marques entrevista Paulo Cavalcanti, autor de Fernando 
Pessoa, uma quase autobiografia. O texto que os alunos irão ouvir inclui referências a aspetos da biografia 
de Fernando Pessoa e à relação entre a criação literária e a vida do autor.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	no	início	do	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa,	avaliando	a	oralidade	
(compreensão).

66. Ficha de compreensão do oral (II) e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  O exercício de compreensão do oral (debate) é elaborado a partir das intervenções de Gonçalo M. Tavares 
e Luísa Costa Gomes sobre o tipo de conhecimento que a literatura pode transmitir. O debate sobre  
«O conhecimento da literatura» teve lugar no Festival Internacional de Cultura de Cascais. 

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	no	âmbito	do	estudo	da	poesia	de	Fernando	Pessoa.	O	tema	das	inter‑
venções de Gonçalo M. Tavares e Luísa Costa Gomes pode ser relacionado com uma poesia em que 
surgem determinados temas abordados pela filosofia (identidade, natureza da realidade, perceção sen‑
sorial e conhecimento, etc.).
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67. Ficha de compreensão do oral (III) e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  O exercício de compreensão do oral (debate) é elaborado a partir de um excerto do debate sobre o tema 
«Literatura e revolução de mentalidades», que teve lugar no Festival Internacional de Cultura de Cascais.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	como	um	exercício	complementar	de	compreensão	do	oral	(debate).

68. Ficha de compreensão do oral (IV) e cenários de resposta
  Ficha de avaliação

  O exercício de compreensão do oral (diálogo argumentativo) é elaborado a partir de um excerto do pro‑
grama «Pessoal… e transmissível», da TSF, no qual Carlos Vaz Marques conversa com o músico Samuel Úria.

  Sugestão para utilização do recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	como	um	exercício	complementar	de	compreensão	do	oral	(diálogo	
argumentativo).
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O	conto	
 A narração da brevidade

Queixava ‑se Vergílio Ferreira, em Pensar, de que vivemos na era do fragmento, de que nada é 
inteiro, de que o mundo em que nos foi dado viver é o mundo da pressa, da sandes comida 
rapidamente no snack. Daí que a literatura, e nomeadamente a própria estrutura romanesca 
(disse ‑o noutro local) que dantes figurava um universo estruturado, não consiga eximir ‑se à 
expressão dessa fragmentação. A aceitar ‑se, portanto, que esta é a face mais visível da literatura 
contemporânea, resta ‑nos perguntar: onde procurar, então, se tal é possível, um género onde 
ainda seja possível a construção da unidade perdida? Porque, apesar de tudo, parece ‑nos que 
o homem não se resigna a encarar o futuro sob a fatalidade de uma irremissível fragmentação, 
melhor dizendo, a viver permanentemente entre os cacos do mundo. E a resposta pode vir ‑nos 
ainda, certamente, do lado do conto, segundo as muitas definições que do mesmo circulam 
na atualidade. Ou seja, adentro dos géneros narrativos, ele parece ser ainda aquele que não se 
pode fragmentar sem se descaracterizar, não fora a nota dissonante (de que neste momento 
não se curará) de uma modalidade emergente dita «anticonto».

De qualquer modo, supõe ‑se geralmente que, sempre que se trata do conto, se admite tacita‑
mente que se trata de um género bem definido, cujos traços seriam facilmente reconhecidos 
pelos respetivos estudiosos. Não irei, portanto, começar por aqui, rastreando as muitas defini‑
ções que se encontram em considerável número de estudos teóricos; tão ‑só lembrar que, 
apesar de amplamente generalizada, tal suposição não é totalmente consensual. Com efeito, 
se a grande maioria dos estudiosos vê no conto uma modalidade mais estruturada, ou mais 
cristalizada, em oposição ao romance, «género proteico», de difícil definição, devido às suas 
múltiplas configurações, também não falta quem, invertendo esta lógica, o declare «o mais 
indefinível dos géneros».

Todavia, mesmo os que exprimem essas reservas não desistem de uma tentativa de definição 
do conto — o que, aliás, vem acontecendo com outros géneros literários da atualidade, literá‑
rios e vizinhos do literário, como sejam o romance e o ensaio, respetivamente. E mesmo se 
entre os traços apontados figuram a ficcionalidade, a narratividade, a brevidade e a condensa‑

ção, os mesmos não são interpretados de igual modo. Assim, embora a 
narratividade e a ficcionalidade não ofereçam contestação, o mesmo 
não se passa com a brevidade, até porque se trata de um critério quan‑
titativo por si só insuficiente, assinala, por exemplo, Carlos Pacheco, 
segundo o qual o conto não pode ser definido segundo «pautas de 
extensão em número de páginas ou de palavras», mas em conexão 
com a intensidade do assunto, como já propunha Edgar Allan Poe.

Nota ainda discordante é, pelo menos, a afirmação de Mary Rohrberger, 
segundo a qual a estrutura cerrada do conto, o despojo do supérfluo e 
a unidade de efeito poderiam ser aplicados a todos os textos literários. 
Aliás, estes são também alguns dos aspetos que têm permitido uma 
aproximação à lírica. Trata ‑se, porém, de um parentesco que também 
deve ser objeto de revisão, porquanto, não pondo em causa o facto de 
o conto se revelar um género propício à contaminação lírica, não é, por 

Vergílio Ferreira (1916‑1996).

Auguste Dupin, ilustração d’A carta roubada (1844), 
um conto policial de Edgar Allan Poe.
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definição, um género lírico mas narrativo. Conhecemos, efetivamente, muitos contos que são 
apenas narrativas breves, pelo que os contos líricos constituem um caso particular que merece 
ser estudado à parte, razão por que a eventual presença da lírica no conto tem de ser estudada 
caso a caso, em contexto próprio, na medida em que teoricamente só existe como possibili‑
dade.

Neste entusiasmo definitório e empenhado em ligar de forma inequívoca conto e lírica, Julio 
Cortázar, no que é seguido por outros, define ‑o, na sua relação com o leitor, mas também pela 
sua estrutura formal, anulando, deste modo, a tradicional distinção poesia/prosa: «Cada vez 
que me ha tocado revisar la traducción de uno de mis relatos (o intentar la de otros autores, 
como alguna vez con Poe) he sentido hasta qué punto la eficacia y el sentido del cuento 
dependían de esos valores que dan su carácter específico al poema y también al jazz: la ten‑
sión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro de los parámetros pre ‑vistos, esa liber‑
tad fatal que no admite alteración sin una pérdida irrestañable.»

Resta acrescentar que, da parte dos teorizadores, não falta quem o reconheça, os escritores/  
contistas que refletem sobre os seus próprios contos ou sobre o conto em geral fazem ‑no, 
muitas vezes, em linguagem metafórica, teoricamente imprecisa. […]

Também neste aspeto teremos, porém, de estabelecer diferenças entre o brevíssimo relato de 
sete palavras, da autoria de Augusto Monterroso, ou os condensadíssimos textos do Fabulário 
de Mário de Carvalho (designadamente os que fazem parte de «Bestiário») e, por exemplo, 
certos contos de David Mourão ‑Ferreira, de Sophia de Mello Breyner, de Branquinho da Fon‑
seca, de Jorge Luis Borges. E aquela ideia, retomada de Poe, e desenvolvida por outros artistas 
da atualidade, de que o conto é para ser lido «de uma assentada», como se de uma momen‑
tânea apreensão se tratasse, também merece comentários. Isto porque, embora não exigindo 
da parte do leitor a tal «memória associativa» de que fala Carlos Pacheco, a verdade é que 
certos contos mais extensos vão preparando o leitor para um desfecho mediante um encade‑
amento de ações que, por menos complexas que as presentes no romance, não dispensam, 
ainda assim, a tal «memória associativa» do leitor.

Vários contistas, segundo um conhecimento mais intuitivo do que teoreticamente apoiado, 
mas lucidamente colhido na sua própria experiência, empreenderam uma reflexão a posteriori 
[…] sobre os géneros que anteriormente os ocuparam. Trata ‑se, às vezes, de fecundo aprovei‑
tamento desse espaço dito paratextual a que Gérard Genette chamou Seuils e João Barrento 
Umbrais e que vulgarmente dá pelo nome de prefácio, mesmo quando se sabe que ele é antes 
um posfácio.

Outras vezes, porém, é do que o autor escreve sobre a obra alheia que depreendemos a con‑
ceção da sua própria poética em idêntica situação. Tal acontece, por exemplo, com Eça de 
Queirós, quando se pronuncia sobre os contos do Conde de Arnoso, onde os traços de carác‑
ter geral que destaca naquele género literário são, em parte, aplicáveis aos seus próprios con‑
tos. Refiro ‑me ao «Prefácio» de Azulejos, onde Eça declara que «contar histórias é uma das mais 
belas ocupações humanas». Significativo é ainda o facto de, à semelhança de Borges […], que 
vê no épico um lugar de excelência do conto, recorrer a Homero como exímio contador de 
«contos da carochinha», tomadas estas no seu sentido mais nobre.

Positivamente, contar histórias é uma das mais belas ocupações humanas: e a Grécia assim o 
compreendeu, divinizando Homero, que não era mais que um sublime contador de contos da 
carochinha. Todas as outras ocupações humanas tendem mais ou menos a explorar o homem; 
só essa de contar histórias se dedica amorosamente a entretê ‑lo, o que tantas vezes equivale 
a consolá ‑lo. […]

Ainda que partilhando traços comuns, geralmente destacados por todas as teorias da narrativa 
breve, múltiplas formas assume o conto na atualidade, ora aproximando ‑se, pelo assunto e 
pelos recursos narrativos, do real quotidiano, ora revalorizando a memória do sistema literário 
pela reatualização de mitos ancestrais ou mesmo do fabulário. Em qualquer destes dois últi‑
mos casos, fá ‑lo reenviando a um espaço e a um tempo longínquos, ou seja, ainda segundo a 
«forma mágica»: «há muito, muito tempo» e «muito, muito longe».

Rosa MaRia GoulaRt, «O conto: da literatura à teoria literária», in Forma breve, n.º 1, 2003, pp. 9 ‑16 (com supressões).

Edgar Allan Poe (1809‑1849).

David Mourão‑Ferreira  
(1927‑1996).

Sophia de Mello Breyner 
Andresen (1919‑2004).

Jorge Luis Borges  
(1899‑1986).
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  O conto nas literaturas europeia  
e portuguesa

Na Idade Média, pela sua importância no imaginário europeu, distinguiremos a história 
de Jean Bodel O jogo de São Nicolau, que muito contribuiu para a imagem fantástica das 
cidades árabes. Entre os séculos xii e xiii, Marie de France praticou o lai, pequeno conto 
de origem bretã, escrito em dialeto anglo ‑normando, passou a concorrer com o 
romance cortês. Desta altura são também os fabliaux, pequenos contos, humorísticos.

No século xiv, Giovanni Boccaccio distingue ‑se pelos contos de amor cortês em defesa 
da virtude cortesã, onde surgem personagens femininas sedentas de repor a sua honra, 
e também pelos contos um pouco mais marcadamente realistas onde se faz a crítica à 
corrupção do clero. O inglês Geoffrey Chaucer, nos fins do século xiv, deixou ‑se influen‑
ciar por Boccaccio e os seus contos Canterbury tales, utilizando a técnica do desfile, 
ainda se enquadram dentro da mentalidade medieval. Já no século xvi, Margarida de 
Navarra escreve uma coletânea de contos, Heptaméron, ainda sob influência de Boccac‑
cio, mas dando uma nova feição ao conto, transformando ‑o mais num método descri‑
tivo das paixões humanas.

Também no século xvi, Gonçalo Fernandes Trancoso, com os seus Contos e histórias de 
proveito e exemplo (1575), foi o primeiro dos contistas portugueses tendo uma conceção 
de conto muito próxima da tradição oral: uma história, pressupostamente factual,  
de fundo moralizante com um forte grau de intencionalidade. Além da fonte oral do 
folclore português, Gonçalo Fernandes Trancoso revela influências do Decameron de 
Boccaccio e ainda das novelas italianas do Livro de exemplos do Infante D. Juan Manuel. 
O Padre Manuel Bernardes, por exemplo em Nova floresta, dá continuidade a este tipo 
de conto.

Na Espanha do século xvii merece menção espe‑
cial Miguel de Cervantes, cujos contos revelam 
influência platónica e erásmica, chegando a 
utilizá ‑los na sua narrativa Dom Quixote, onde se 
serve da técnica de encaixe.

Em fins do século xvii, sob Luís XIV, La Fontaine 
publica coletâneas de contos absorvendo a 
influência de Rabelais (Gargântua e Pantagruel).

Voltaire é, sem dúvida, o grande marco do 
século xviii e inaugura o conto filosófico ou de 
ideia, para adotarmos a terminologia de Carl H. 
Grabo, com Micromégas, pondo as suas persona‑
gens inteiramente ao serviço dos seus objetivos, 
transformando ‑as em caricaturas, marionettes 
articuladas por ele manobradas sob o manto da 
sua perspicaz ironia.

Giovanni Boccaccio 
(1313‑1375).

Boccaccio, Decameron,  
c. 1349‑1352 (edição de 1492). 
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Em Portugal, Soror Maria do Céu, em Aves ilustradas, 
pratica um tipo de conto de feição apologética de 
tom testemunhal.

Os contos morais de Marmontel, em fins do século xviii, 
encontraram uma grande adesão por parte do 
público leitor, talvez porque neles se fazia a apologia 
dos princípios morais da pequena burguesia e tam‑
bém de um certo nivelamento das classes sociais de 
inspiração rousseauniana.

O Romantismo cultivou um tipo de conto rústico 
onde se defendia a vida no campo e simultanea‑
mente um certo saudosismo da aventura. Berthold 
Auerbach, Alphonse Daudet, Bret Harte, Roberto 
Payró, entre outros, cultivaram este tipo de conto. Mas 
o conto romântico revela também a faceta histórica 
que caracterizou aquele período literário e, como o 
português Alexandre Herculano em Lendas e narrati‑
vas, as lendas populares de tradição medieval são rea‑
bilitadas pelo discurso literário através de um trabalho 
de pesquisa arquivística. O conto fantástico é tam‑
bém cultivado durante o Romantismo tendo origem 
no alemão Ernst Hoffmann, crescendo em termos 
evolutivos ao longo dos séculos xix e xx, passando 
pela utilização do sobrenatural, por exemplo, em Iva‑
nov Gogol e um pouco em Eça de Queirós (O defunto) 
ou Teófilo Braga (Contos fantásticos) pelo fantástico 
associado ao horror como em Allan Poe (The murders 
of the rue Morgue) e modernamente o fantástico asso‑
ciado ao filosófico, como acontece com o argentino 
Jorge Luis Borges em Ficciones (1944). A segunda metade do século xix assiste à plenitude do 
conto realista, que se transforma em documento do quotidiano e tem como classe destinatá‑
ria a burguesia, que o contista pretendia regenerar. Citamos, a título de exemplo, Gustave 
Flaubert, Guy de Maupassant, Giovanni Verga, Thomas Hardy, Jens Jacobsen, Ivan Turgueniev, 
Lev Tolstoi, Eça de Queirós, Fialho de Almeida, Trindade Coelho e Bernardo Guimarães. O conto 
atinge o seu período áureo, pois a sua brevidade serve perfeitamente a preocupação dos 
realistas em corrigir o seu meio, sobretudo porque essa brevidade lhes permite uma mais fácil 
divulgação junto do público. Muitos contos foram até publicados em jornais antes de serem 
recolhidos em obra, como aconteceu com Eça de Queirós.

As tendências modernas do conto revelam características comuns às rotas do romance, mere‑
cendo destaque especial o conjunto das seguintes características: a análise psicológica (Henry 
James, Clarice Lispector), a ambiguidade (Luigi Pirandello), a anedota humorística ao serviço de 
um certo ceticismo (Tchekhov, Machado de Assis), a acusação do ruído do mundo contempo‑
râneo (William Faulkner), as problemáticas de cunho existencialista (Ernest Hemingway), a ten‑
dência para o experimentalismo (João Guimarães Rosa), a interpenetração lírica, sobretudo no 
caso dos portugueses, com uma forte propensão para a poesia (Mário de Sá ‑Carneiro, José 
Régio, Branquinho da Fonseca, Miguel Torga, Manuel da Fonseca, Maria Judite de Carvalho, 
José Gomes Ferreira, Urbano Tavares Rodrigues).

HenRiqueta MaRia Gonçalves, «Conto», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
vol. 1, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, 1269 ‑1271  

(com adaptações).

Caspar David Friedrich,  
O caçador no bosque (1814).
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Manuel	da	Fonseca,	Mário	de	Carvalho		
e	Maria	Judite	de	Carvalho	
 Vida e obra

Manuel	da	Fonseca
Um dos principais autores do Neorrealismo português (Santiago do Cacém, 15.10.1911 ‑Lisboa, 
11.3.1993). Em Lisboa se radicara desde a época dos estudos secundários, depois dos quais 
frequentou, por algum tempo, a Escola de Belas ‑Artes.
Destacou ‑se como poeta, contista e romancista. Publicou Rosa dos ventos (poesia, 1940), Planície 
(poesia, 1941, na coleção Novo Cancioneiro, de Coimbra), Aldeia nova (contos, 1942), Cerromaior 
(romance, 1943), O fogo e as cinzas (contos, 1951), Seara de vento (romance, 1958), Poemas completos 
(1958), Um anjo no trapézio (contos, 1968), Tempo de solidão (contos, 1973), além de um volume de 
crónicas (Crónicas algarvias, 1986) e de uma Antologia de Fialho d'Almeida (1984). Reelaborou 
alguns dos seus textos mais de uma vez, dando ‑lhes forma definitiva para a Obra completa.
Excetuando ‑se os dois últimos livros de contos, de ambiência lisboeta, trata ‑se de uma obra pro‑
fundamente marcada pelo espaço físico e humano do Alentejo. Nela, as incidências socioeconó‑
micas, próprias da estética neorrealista, articulam ‑se dialeticamente com a problemática existen‑
cial das personagens. Seus contos, romances e poemas apresentam notável grau de coesão 
temática e estilística, sendo frequente a recorrência de temas, personagens, lugares, acontecimen‑
tos, etc. Percebem ‑se também, muitas vezes, os vínculos genéticos entre um texto e outro (p. ex., 
entre o conto «Meio pão com recordações», de O fogo e as cinzas, e o romance Seara de vento).

Em íntima relação com sua produção literária, Manuel da Fonseca desenvolveu uma intensa 
militância social, política e cultural, tendo chegado a ser preso em 1965, por ter integrado o júri 
que premiou Luanda, de José Luandino Vieira.

José CaRlos BaRCellos, «Manuel da Fonseca», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
vol. 1, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, 652 ‑653.

Mário	de	Carvalho
Formado em Direito. Advogado e jornalista. Estreou ‑se com os Contos da sétima esfera (1981), 
seguido de Casos do beco das sardinheiras (1982), obtendo o Prémio Cidade de Lisboa com 
O livro grande de tebas, navio e Mariana (id.). Depois de publicar A inaudita guerra da Avenida 
Gago Coutinho (1983) da mesma veia fantástica e humorística, oferece aos seus leitores um 
romance aparentemente histórico, A paixão do conde de Fróis (1986, Prémio Dom Dinis ex 
aequo), e um conjunto de três novelas sobre as guerras e ocupações coloniais, Os Alferes (1989, 
mas a primeira novela é de 1984). Com Quatrocentos mil sestércios (1991), ganha o Grande Pré‑
mio do Conto da Associação Portuguesa de Escritores. Reúne três peças de teatro, das quais 
duas representadas, em Água em pena de pato (1992). O seguinte livro publicado, Um Deus 
passeando pela brisa da tarde (1995), foi galardoado com o Grande Prémio da Associação Por‑
tuguesa de Escritores. Escreve ainda Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto (1995), 
evocação amargamente humorística da sociedade atual. São várias as facetas da escrita de 
Mário de Carvalho, do relato fantástico e estrambótico de pendor urbano e sobretudo lisboeta 
até à evocação flaubertiana da Lusitânia da decadência, passando pela visão sarcástica do dia 
a dia, tanto banal como trágico, e é deslumbrante a mestria formal omnigénera desse grande 

Manuel da Fonseca 
(1911‑1993).

Mário de Carvalho  
(n. 1944).
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estilista, que se situa fora de qualquer escola. A coesão dessa obra multiforme tecem ‑na uns 
subtis fios condutores. Trata ‑se, com efeito, de plasmar um real de fantasia, ironizado e consi‑
derado a distância, e que resulta mais conveniente que a própria realidade. Por isso, afirmam 
as palavras postas em exergo de Um deus passeando pela brisa da tarde: «Este não é um 
romance histórico.» Já em A paixão do conde de Fróis, que refere a aventura extravagante de um 
jovem aristocrata fanático, de um «fou de guerre», pretextando o conflito hispano ‑português de 
1762, se rejeita a modalidade à Yourcenar, partindo da pura imaginação, misturada de reflexões 
atuais e jocosas do narrador, embora o autor tenha procedido a investigações minuciosas para 
criar condições de jogo ideais com o leitor. Assim, em Um deus…, onde se enfrentam um 
magistrado do Império de Marco Aurélio e uma patrícia cristã, e apesar do peso inegável no 
romance da romanidade e das exigências éticas que a estruturam, a intenção lúdica e paródica 
patente, e orientadora da nova forma de realismo proposta por Mário de Carvalho, contribui 
para salientar o desencanto lúcido do duúnviro Lúcio perante a evolução dos tempos, que não 
é senão o ceticismo do homem de hoje, do homem de sempre. Podem ‑se relacionar, nessa 
perspetiva, as novelas de Os alferes com a obra teatral do autor. Numa África inventada, onde 
ele não esteve, mas ainda mais crível por isso mesmo, questiona‑se a guerra colonial a partir 
do olhar crítico da geração estudantil e de alguém que participou nela como alferes. E é essa 
mesma geração que se foca vinte anos mais tarde, em «O sentido da epopeia» ou em 
«O desencontro», desamparada pela decadência e ainda profundamente marcada pelo seu 
militantismo antissalazarista e estalinista, à luz da falência das ideologias de inspiração marxista. 
E talvez seja o problema da fé e da fidelidade o eixo essencial da obra de Mário de Carvalho, 
embora pareça predominar o humorismo a veicular o inesperado. 

ÁlvaRo Manuel MaCHado, «Mário de Carvalho», in Dicionário de literatura portuguesa (org. Álvaro Machado),  
1.ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 2003, pp. 107 ‑108.

Maria	Judite	de	Carvalho
Escritora portuguesa (Lisboa, 1921[ ‑1998]). Frequentou a Faculdade de Letras de Lisboa. Viveu 
alguns anos em França e na Bélgica. Trabalhou no jornalismo, principalmente como cronista, e 
fez traduções literárias. Prémio de Novela da Sociedade Portuguesa de Escritores, Grande Prémio 
de Cronista da Associação Portuguesa de Escritores. Revelou ‑se em 1959 com um livro de uma 
novela e sete contos intitulado Tanta gente, Mariana… Desde logo se impõe pela extrema con‑
tenção da sua escrita e por uma temática da solidão na esteira de Irene Lisboa. Por outro lado, 
sobretudo na fase inicial da sua obra, nos anos 60, com as coletâneas de contos As palavras pou‑
padas (1961) e Paisagem sem barcos (1963) e o romance Os armários vazios (1966), Maria Judite de 
Carvalho poderá situar ‑se entre a tendência do existencialismo e a do chamado «novo romance» 
francês na ficção portuguesa, levando ao extremo a ideia de alienação e o sentimento de solidão 
dela derivada: «ninguém tem nada de comum com ninguém, a não ser o sangue» diz ‑se em Os 
armários vazios. Todavia, nunca notara qualquer influência de escola mais ou menos programati‑
camente exposta ou aludida nos seus livros, até pelo sentido tradicional dos géneros a que a sua 
obra obedece, destacando ‑se sempre o conto como género naturalmente eleito, exemplar, para‑
digmático. O conto, ou seja, a narrativa breve numa crónica ficcionada, estando subjacente uma 
crítica social (sobretudo a uma certa pequena ou média burguesia lisboeta, dos anos 60 aos anos 
80) que nunca é explícita, antes deriva da distância irónica e mesmo da autoironia, inserida no 
fluir da vida mais quotidiana, mais chã. Por isso, tratando, frequentemente, de conflitos sentimen‑
tais e mesmo de situações patéticas, os seus contos, as suas novelas e os seus romances (estes 
mais novelas longas do que propriamente romances, pelo menos segundo o código de leitura 
que a própria autora propõe) mantêm um assentimentalismo rigoroso. Como nota em A janela 
fingida (1975): «O coração, diz o Cândido de Figueiredo, é um órgão musculoso, centro da circu‑
lação do sangue. Mais nada.» Ligada a esta atitude de pudor perante o sentimento, que implica 
um dramatismo contido e sempre questionado, está uma conceção do tempo e da sua relação 
com a palavra como problemático veículo de comunicação. 

MaRie ‑Hélène Piwnik, «Maria Judite de Carvalho», in Dicionário de literatura portuguesa (org. Álvaro Machado),  
1.ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 2003, pp. 106 ‑107.
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Andam lentamente, mais do que se pode, como quem 
luta sem forças contra o vento, ou como quem caminha, 
também é possível, na pesada e espessa e dura água do 
mar. Mas não há água nem vento, só calor, na longa rua 
onde George volta a passar depois de mais de vinte anos. 
Calor e também aquela aragem macia e como que redonda, 
de forno aberto, que talvez venha do sul ou de qualquer 
outro ponto cardeal ou colateral, perdeu a bússola não sabe 
onde nem quando, perde tanta coisa sem ser a bússola. Per‑
deu ou largou?

Caminham pois lentamente, George e a outra cujo nome 
quase quis esquecer, quase esqueceu. Trazem ambas vestidos 
claros, amplos, e a aragem empurra ‑os ao de leve, um deles 
para o lado esquerdo de quem vai, o outro para o lado direito 
de quem vem, ambos na mesma direção, naturalmente.

O rosto da jovem que se aproxima é vago e sem contor‑
nos, uma pincelada clara, e, quando os tiver, a esses contor‑
nos, ele será o rosto de uma fotografia que tem corrido 
mundo numa mala qualquer, que tem morado no fundo de 
muitas gavetas, o único fetiche de George. As suas feições 
ainda são incertas, salpicando a mancha pálida, como acon‑
tece com o rosto das pessoas mortas. Mas, tal como essas 
pessoas, tem, vai ter, uma voz muito real e viva, uma voz que 
a cal e as pás de terra, e a pedra e o tempo, e ainda a distância 
e a confusão da vida de George, não prejudicaram. Quando falar não criará espanto, um simples mal ‑estar.

Agora estão mais perto e ela encontra, ainda sem os ver, dois olhos largos, semicerrados, uma boca 
fina, cabelos escuros, lisos, sobre um pescoço alto de Modigliani. Mas nesse tempo, dantes, não sabia 
quem era Modigliani e outros que tais, não eram lá de casa, os pais tinham sido condenados pelas instân‑
cias supremas à quase ignorância, gente de trabalho, diziam como se os outros não trabalhassem, e 
sorriam um pouco com a superioridade dessa mesma ignorância se a ouviam falar de um livro, de um 
filme, de um quadro nem pensar, o único que tinham visto talvez fosse a velha estampa desbotada do 
Angelus que estava na casa de jantar. Com superioridade, pois, e também com uma certa indignação. Ou 
seria mesmo vergonha? Como quem ouve um filho atrasado dizer inépcias diante de gente de fora que 
depois, Senhor, pode ir contar ao mundo o que ouviu. E rir. E rir.

Já não sabe, não quer saber, quando saiu da vila e partiu à descoberta da cidade grande, onde, dizia‑
‑se lá em casa, as mulheres se perdem. Mais tarde partiu por além ‑terra, por além ‑mar. Fez loiros os 
cabelos, de todo os loiros, um dia ruivos por cansaço de si, mais tarde castanhos, loiros de novo, esver‑
deados, nunca escuros, quase pretos, como dantes eram. Teve muitos amores, grandes e não tanto, 
definitivos e passageiros, simples amores, casou ‑se, divorciou ‑se, partiu, chegou, voltou a partir e a 
chegar, quantas vezes? Agora está — estava —, até quando?, em Amsterdão. 

Depois de ter deixado a vila, viveu sempre em quartos alugados mais ou menos modestos, depois 
em casas mobiladas mais ou menos agradáveis. As últimas foram mesmo francamente confortáveis. Vives 
numa casa mobilada sem nada de teu? Mas deve ser um horror, como podes?, teria dito a mãe, se soubesse. 
Não o soube, porém. As cartas que lhe escrevia nunca tinham sido minuciosas, de resto detestava escre‑
ver cartas e só muito raramente o fazia. Depois o pai morreu e a mãe logo a seguir. […]

MaRia Judite de CaRvalHo, «George», in Conto português: séculos xix-xxi — antologia crítica 
 (coordenação de Maria Isabel Rocheta e Serafina Martins), Porto, Edições Caixotim, pp. 115‑120.

Amedeo Modigliani, Mulher sentada com um 
vestido azul (1918‑1919).

«GEORGE», de Maria Judite de Carvalho
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA «George»

GUIÃO DE LEITURA

VERIFICAÇÃO	DA	LEITURA

	 Classifique	as	afirmações	seguintes	como	verdadeiras	ou	falsas,	corrigindo	as	falsas.

(A)		 	George, agora com 45 anos, regressou à vila onde tinha 
crescido mais de vinte anos depois de a ter deixado.

(B)			 Enquanto se dirigem uma em direção da outra, 
George e Gi caminham lentamente.

(C)			 Ao aproximar ‑se de Gi, embora longe, George vê ‑a 
claramente. As duas estão vestidas de forma muito 
diferente.

(D)	 	George traz consigo uma fotografia com  
o rosto de Gi.

(E)			 Esta tem o cabelo escuro e um pescoço longilíneo 
como os das figuras de Modigliani.

(F)			 Enquanto caminha, George pensa na sua próxima 
viagem.

(G)	 	Os pais de George eram pouco cultos e não 
compreendiam o interesse da filha pela pintura, pelos 
livros e pelo cinema.

(H)	 	George já teve o cabelo pintado de vários tons, mas a 
sua cor natural é o loiro.

(I)	 	 	A protagonista deixou a sua vila para descobrir uma 
grande cidade, onde, desde então, vive com o seu marido.

(J)			 A protagonista mora em Amesterdão, onde continuará até ao fim da sua vida.

(K)			 Os pais de George conheciam bem a vida da filha, pois esta enviava ‑lhes frequentemente cartas em 
que falava muito sobre si.

(L)			 George viveu em quartos arrendados e, depois, passou a viver em casas mobiladas.

(M)	 	Quando Gi se aproxima de George, a protagonista vê‑a novamente com contornos esbatidos.

(N)	 	Durante a sua vida, George pintou Gi inúmeras vezes.

(O)	 	George tornara ‑se uma pintora de sucesso.

(P)			 George regressou à vila, após a morte dos pais, para retomar o contacto com a restante família.

(Q)	 	Ao contrário da protagonista, Gi quer ficar na vila. Esta vai casar ‑se com Carlos.

(R)			 George e Gi despedem ‑se com um beijo no ar; segundo o narrador, nem seria possível que estas se 
tocassem.

(S)			 Sentada à janela, no comboio, a protagonista sente, com alegria, que abandona, para sempre, o lugar 
da sua juventude.

(T)			 À sua frente, rapidamente e com nitidez, surge a figura de uma mulher de quase 70 anos.

(U)	 	A mulher tem uma carteira cara e o cabelo pintado, em tom de caju.

(V)	 	Esta lamenta ‑se por viver só. Teve de pedir a conhecidos retratos da família e de amigos, pois tinha 
apenas um retrato seu, de quando era nova.

(W)		George fica surpreendida pelo facto de a mulher saber que vive numa casa mobilada.

(X)	 	Para a protagonista, os bens materiais e o sucesso profissional são pouco importantes.

(Y)	 	O nome da mulher é semelhante ao da protagonista.

(Z)			 A mulher acompanha George até ao fim da viagem de comboio.

1

Amedeo Modigliani, Retrato da mulher do artista —  
Jeanne Hébuterne (1918).
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Compreensão	 •	 Interpretação

Parte	I

	 	Nos	quatro	primeiros	parágrafos	do	conto,	temos	a	sensação	de	seguir	um	movimento	de	câmara	
cinematográfica,	como	se	assistíssemos,	num	filme,	ao	encontro	entre	duas	personagens.

1.1	 Explicite os elementos do texto que contribuem para nos dar esta sensação.

	 	Considere	a	frase	com	que	abre	o	conto:		
«Andam	lentamente,	mais	do	que	se	pode,	como	quem	luta	sem	forças	contra	o	vento,	ou	como	
quem	caminha,	também	é	possível,	na	pesada	e	espessa	e	dura	água	do	mar.»

2.1	 Explique em que medida, na frase inicial, as comparações nos dão informações sobre as duas 
personagens e sobre o encontro que está prestes a acontecer.

	 	 2.1.1	 	Identifique os dois recursos expressivos presentes na passagem «na pesada e espessa e dura 
água do mar», comentando o efeito produzido.

	 	Releia,	com	atenção,	o	segundo	parágrafo	do	texto.

3.1	 	Considere a primeira frase: «Caminham pois lentamente, George e a outra cujo nome quase quis 
esquecer, quase esqueceu.»

	 	 3.1.1	 	Identifique, justificando, o tipo de sentimentos que a outra personagem poderá ter suscitado 
em George, no passado.

	 	 3.1.2	 	Demonstre em que medida a primeira frase do segundo parágrafo do texto permite 
compreender melhor as comparações presentes na frase de abertura do conto.

	 	 3.1.3	 	Explicite o efeito resultante do facto de o nome da «outra» não ser apresentado neste 
momento do conto e de ser referido como um «nome [que] quase quis esquecer, quase 
esqueceu».

3.2	 Explicite os aspetos que, neste parágrafo, evidenciam o carácter especular das duas personagens, 
como se uma fosse o espelho da outra.

	 	Atente	na	frase	que	inicia	o	terceiro	parágrafo:		
«O	rosto	da	jovem	que	se	aproxima	é	vago	e	sem	contornos,	uma	pincelada	clara,	e,	quando	os	
tiver,	[…]	ele	será	o	rosto	de	uma	fotografia	que	tem	corrido	mundo	numa	mala	qualquer,	que	
tem	morado	no	fundo	de	muitas	gavetas,	o	único	fetiche	de	George.»

4.1	 Caracterize o modo de vida de George, tendo em conta a frase transcrita.

4.2	 Explique de que forma esta passagem evidencia a importância que tem, para a protagonista,  
a fotografia com o rosto da jovem com quem se vai cruzar na sua vila natal.

	 	Releia	os	terceiro	e	quarto	parágrafos		
do	texto.

5.1	 Faça o levantamento dos elementos 
textuais que remetem para a esfera  
da pintura.

	 	Caracterize	o	ambiente	sociofamiliar	em	que	
George	crescera,	tendo	em	conta	os	quarto	
e	quinto	parágrafos	do	texto.

1

2

3

4

5

6

Jean‑François Millet, 
Angelus (1857‑1859).
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	 	Considere	o	texto	do	quinto	ao	décimo	primeiro	parágrafo	(de	«Já	não	sabe	[…]»	a	«e	com	
rodinhas»),	em	que	o	narrador	faz	um	regresso	ao	passado	da	protagonista.	

7.1		 Explicite as características da vida de George que estes parágrafos evidenciam. 

7.2	 Refira a mudança ocorrida na vida de George depois de esta deixar a vila em que crescera. 

	 	«A	outra	está	perto.	Se	houve	um	momento	de	nitidez	no	seu	rosto,	ele	já	passou	[…].	Param	ao	
mesmo	tempo,	espantam	-se	em	uníssono,	embora	o	espanto	seja	relativo,	um	pequeno	espanto	
inverdadeiro,	preparado	com	tempo.	

	 —	Tu? 
	 —	Tu, Gi?»	

8.1	 Interprete o passo «[E]mbora o espanto seja relativo, um pequeno espanto inverdadeiro, preparado 
com tempo.» 

8.2	Comprove que, quando as duas figuras finalmente se cruzam, é dada novamente a sugestão de que 
estas personagens são o espelho uma da outra. 

	 	«A	rapariguinha	frágil,	um	vime,	que	ela	tem	levado	a	vida	inteira	a	pintar,	primeiro	à	maneira	de	
Modigliani,	depois	à	sua	própria	maneira,	à	de	George,	pintora	já	com	nome	nos	marchands	das	
grandes	cidades	da	Europa.	Gi	com	um	pregador	de	oiro	que	um	dia	ficou,	por	tuta	e	meia,	num	
penhorista	qualquer	de	Lisboa.	Em	tempos	tão	difíceis.»	

9.1	 Identifique o recurso expressivo presente na passagem «[a] rapariguinha frágil, um vime, que ela tem 
levado a vida inteira a pintar», comentando o efeito produzido. 

9.2	 Explique de que forma evoluiu George no plano artístico e profissional. 

9.3	 Considerando a passagem transcrita e os dois nomes — «George» e «Gi» —, explicite os aspetos que 
ligam as duas personagens. 

	 	«— Vim vender a casa. 
 — Ah, a casa. 
	 É	esquisito	não	lhe	causar	estranheza	que	Gi	continue	tão	jovem	que	podia	ser	sua	filha.	Quieta,	

de	olhar	esquecido,	vazio,	e	que	não	se	espante	com	a	venda	assim	anunciada,	tão	subitamente,	
sem	preparação,	da	casa	onde	talvez	ainda	more.

 — Que pensas fazer, Gi? 
 — Partir, não é? Em que se pode pensar aqui, neste cu de Judas, senão em partir?»	

10.1	 	Refira dois outros aspetos que ligam George e Gi, tendo em conta o excerto transcrito. 

	 	Considere	o	restante	diálogo	estabelecido	durante	o	encontro	entre	George	e	Gi.	

11.1		 Neste, sobressai outro aspeto que liga as duas personagens. Refira ‑o. 

11.2	 Explicite a(s) visão(ões) da arte subjacente(s) a este diálogo. 

11.3	 	Identifique o recurso expressivo presente em «Até posso fazer retratos das crianças quando tiver tempo, 
não é verdade?», comentando o efeito produzido. 

	 	Explicite	a	relação	que	há,	de	facto,	entre	George	e	Gi,	à	luz	dos	aspetos	seguintes:
	 •	 	a	fusão,	que	existe	no	conto,	entre	o	real	e	o	irreal	(por	exemplo,	Gi	não	fica	surpreendida		

com	a	possibilidade	de	George	vender	a	casa	«onde	talvez	ainda	more»,	como	refere	o	narrador	
no	décimo	oitavo	parágrafo);

	 •	 	a	relação	especular	entre	as	duas	figuras,	anteriormente	identificada;
	 •	 	as	diversas	semelhanças	entre	George	e	Gi	no	que	diz	respeito	aos	nomes,	à	arte,	aos	pais,		

ao	desejo	de	partir,	às	dificuldades	financeiras…;
	 •	 	a	idade	das	duas	personagens	(Gi	tem	18	anos,	George	tem	45);
	 •	 	o	regresso	da	protagonista	à	vila	natal,	mais	de	vinte	anos	depois	de	a	ter	deixado.

12.1	 	Explique a importância do encontro entre George e Gi, tendo em conta a relação existente entre as 
duas figuras.

7
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	 	Interprete	o	excerto	seguinte,	da	parte	final	do	diálogo	entre	a	protagonista	e	Gi:
	 «A	sua	voz	está	mole,	pegajosa,	difícil,	as	palavras	perdem	o	fim,	desinteressadas	de	si	próprias,		

é	como	se	se	preparassem	para	o	sono.
	 —	Creio que estou atrasada	—	diz	então,	olhando	para	o	relógio.	—	Estou mesmo	—	acrescenta,	

olhando	melhor.	—	E não posso perder o comboio.»

Parte	II

	 	Atente,	agora,	na	frase	que	inicia	a	segunda	parte	do	conto:		
«Agora	está	à	janela	a	ver	o	comboio	fugir	de	dantes,	perder	para	todo	o	sempre	árvores	e	casas	
da	sua	juventude,	perder	mesmo	a	mulher	gorda,	da	passagem	de	nível,	será	a	mesma	ou	uma	
filha	ou	uma	neta	igual	a	ela?»	

14.1	 Explicite o significado daquilo que George observa do interior do comboio. 

	 	Atente	na	forma	como	surge,	no	conto,	uma	nova	personagem:		
«A	figura	vai	-se	formando	aos	poucos	como	um	puzzle	gasoso,	inquieto,	informe.	Vê	-se	um	
pedacinho	bem	nítido	e	colorido	mas	que	logo	se	esvai	para	aparecer	daí	a	pouco,	nítido	ainda,	
mas	esfumado.	George	fecha	os	olhos	com	a	força	possível,	tem	sono,	volta	a	abri	-los	com	
dificuldade,	olhos	de	pupilas	escuras,	semicirculares,	boiando	num	material	qualquer,	
esbranquiçado	e	oleoso.»	

15.1	 	Demonstre em que medida esta descrição evoca a forma como surgira antes a figura de Gi. 

	 	Faça	o	levantamento	dos	elementos	textuais	que,	nos	segundo	e	terceiro	parágrafos,	remetem	
para	a	esfera	da	fotografia	e	da	pintura.	

	 	Considere,	agora,	o	terceiro	parágrafo	desta	parte	do	conto,	em	que	é	descrita	a	senhora	de	idade.	

17.1		 	Demonstre em que medida a caracterização desta personagem se aproxima da caracterização  
de George feita na primeira parte do conto. 

	 	Considere	o	excerto	do	conto	que	diz	respeito	ao	diálogo	entre	a	protagonista	e	a	senhora		
de	idade	(de	«Sem	voz	e	sem	perder	o	sorriso	[…]»	a	«—	Desculpe.»).	

18.1	 Refira o motivo do lamento da senhora de idade. 

18.2	Explicite a forma como esta personagem procura ultrapassar a solidão. 

18.3	 	Interprete o passo «Também tenho muitos encontros, eu. Não quero tê ‑los mas sou obrigada a isso,  
vivo tão só.» 

18.4	Refira quem está representado no único retrato conservado por esta personagem. 

18.5	 	Explique o que esta personagem pretende dizer quando se refere à velhice como um «crime […], 
o único sem perdão».

18.6	 	Explicite a crítica subjacente às seguintes afirmações da senhora de idade: «— Não seja tonta, menina. 
Outro dia vai reparar, ou talvez já tenha dado por isso, que está a ver pior, e outro ainda que as mãos lhe 
tremem. E, se for um pouco sensata, ou se souber olhar em volta, descobrirá que este mundo já não lhe 
pertence, é dos outros, dos que julgam que Baden Powell é um tipo que toca guitarra e que Lévi Strauss  
é uma marca de calças.»

18.7	 	Identifique, neste excerto, três elementos que inscrevam a ação no domínio da irrealidade.

	 	Leia	atentamente	o	penúltimo	parágrafo	do	conto.

19.1	 Mencione o nome da senhora de idade.

19.2	Refira dois aspetos comuns a George e à senhora de idade.

19.3	 Identifique dois pontos de discordância entre a protagonista e a senhora de idade.

13

14

15

16

17

18

19



13ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

Contos

2
UNIDADE

François d'Albert‑Durade, George Eliot (1849).Auguste Charpentier, George Sand (1838).

	 	Esclareça	o	significado	do	encontro	entre	George	e	a	senhora	de	idade,	no	contexto	global		
do	conto,	considerando:

	 •	 	o	encontro	da	protagonista	com	a	rapariga	que	fora	(o	reencontro	com	o	passado);
	 •	 	o	tema	do	diálogo	estabelecido	entre	as	duas	—	a	solidão	e	a	velhice;
	 •	 	a	idade	de	Georgina;
	 •	 	o	único	retrato	conservado	por	Georgina;
	 •	 	as	semelhanças,	já	identificadas,	entre	George	e	a	figura	com	quem	dialoga	no	comboio;
	 •	 	os	elementos	que,	nesta	segunda	parte	do	conto,	se	inscrevem	no	domínio	da	irrealidade	

(identificados	anteriormente).

	 	Atente	na	forma	como	é	construída,	no	conto,	a	identidade	da	protagonista.

21.1		 	Procure explicar a utilização dos nomes «Gi», «George» e «Georgina», tendo em conta a construção 
da identidade da protagonista e o significado das três figuras na globalidade da narrativa.

	 	Demonstre	em	que	medida	o	conto	reflete	a	complexidade	da	natureza	humana.

Diálogos

	 	Faça	uma	pesquisa	sobre	duas	romancistas	do	século	xix	que	têm	o	mesmo	nome	que	a	
protagonista	do	conto	de	Maria	Judite	de	Carvalho:	George	Sand,	pseudónimo	da	francesa	
Amandine	Aurore	Lucile	Dupin,	e	George	Eliot,	pseudónimo	da	inglesa	Mary	Ann	Evans.

20

21

22

1

1.1	 Proponha uma explicação possível para o nome da protagonista da narrativa, considerando o motivo 
que levou estas duas romancistas a adotar um nome masculino e o facto de o conto de Maria Judite 
de Carvalho ter vindo a lume em 1987.

1.2	 Refira outros aspetos que liguem a protagonista do conto a estas duas romancistas oitocentistas.

	 	Tendo	em	conta	a	forma	como	a	identidade	da	personagem	George	é	construída	na	narrativa,	
demonstre	em	que	medida	o	conto	de	Maria	Judite	de	Carvalho	apresenta	semelhanças	com		
a	obra	de	Fernando	Pessoa.

2
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Texto	B

Munch
Assentando no que se diria um pessimismo radical  
acerca da condição humana, os universos temáticos  
e compositivos do pintor norueguês e da escritora 
portuguesa apresentam [numerosos] aspetos em 
comum. O que importa, por ora, deixar claro é o facto  
de sensibilidades artísticas tão similares, que 
circunstâncias de vida familiar algo idênticas terão 
condicionado, estarem na origem de duas das mais 

Edvard Munch, Cinzas (1894).

	 	Após	o	visionamento	da	peça	televisiva	sobre	a	vida	e	a	obra	de	Maria	Judite	de	Carvalho,		
do	programa	«Ler	mais,	ler	melhor»,	da	RTP2,	refira	o	ponto	de	contacto	entre	a	protagonista		
do	conto	«George»	e	a	autora.

3.1	 Demonstre de que forma este elemento comum à protagonista e à autora se reflete no conto.

	 	Leia	os	textos	seguintes,	que	ajudam	a	compreender	o	diálogo	que	o	conto	permite	estabelecer	
com	as	obras	de	dois	pintores:	a	do	italiano	Amedeo	Modigliani	(1884	-1920)	e	a	do	norueguês	
Edvard	Munch	(1863	-1944),	autor	do	conhecido	O grito	(1893).

3

4

Texto	A

Modigliani
[Atente ‑se nos passos] que, em «George», descrevem  
a aparição de Gi e Georgina, todas evocando o cinema,  
a pintura, a fotografia — e, no caso das últimas, dando a ver 
ao leitor aquelas figuras femininas. Assentes na técnica que a 
retórica antiga designava por ponere ante oculos, harmonizam‑
‑se essas aparições na perfeição com a psicologia e a atividade 
profissional da protagonista, esboçando a aproximação 
progressiva das duas mulheres como se assistíssemos à 
criação de uma tela que, pouco a pouco, vai tomando forma 
diante dos nossos olhos até que os rostos de ambas se 
tornem, enfim, nítidos e sejam descritos com algum 
pormenor. A utilização de vocabulário específico da pintura,  
a descrição relativamente detalhada da cabeça das duas 
figuras, a referência aos pescoços longilíneos de Modigliani, 
imitado por George nos seus primeiros autorretratos… tudo 
contribui para mostrar ao leitor tanto o ato de pintar como os 
retratos que assim vão sendo desenhados com palavras. 

Referido como modelo de George no início da sua carreira, 
Modigliani introduz na visão que temos da arte da 
personagem uma nota de nostalgia e de elegância talvez 
inesperada. Transporta ‑nos de imediato a um mundo onde 
a beleza e a elegância, a tranquilidade e até a paz e a serenidade absolutas parecem ter sido 
imobilizadas para sempre, como em certas fotografias, e guardadas ao abrigo do desgaste do Tempo, 
da doença, da morte e da guerra que marcaram a vida do pintor. Um mundo, pois, em tudo distinto 
daquele em que Modigliani vivia nesse conturbado início do século xx.

Amedeo Modigliani, Retrato de Jeanne 
Hébuterne com um lenço (1919).
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representativas vozes da Melancolia na arte moderna. Porque em ambos os artistas o fracasso amoroso, 
a solidão […] e o medo ocupam, ao lado do Tempo e da Morte, um lugar fundador. Porque em ambos 
detetamos a denúncia de um tempo em que a alienação e o isolamento do homem moderno, vítima 
das perversas malhas do desenvolvimento económico e social proporcionado pelo capitalismo, dir‑
se‑ia terem atingido o auge.

Porque em ambos, ainda, percebemos a redundância, a repetição de temas e motivos, acompanhada 
de múltiplas variações em torno de um mesmo quadro, uma mesma história ou personagem. Porque 
em ambos, enfim, testemunhamos a mesma lucidez, a mesma crueza, a mesma contida veemência, 
quando não violência, o mesmo dramatismo sem exageros, a mesma parcimónia ou redução ao 
estritamente essencial: um número mais ou menos limitado de temas e recursos expressivos cujas 
potencialidades, exploradas nos seus mínimos detalhes e mais subtis cambiantes, bastam para provar 
que a rarefação não é neles produto de escassez ou ausência de criatividade, antes derivando de uma 
opção deliberada pela sobriedade na expressão do sofrimento e da angústia existencial do homem 
moderno. Tomando rumo inverso ao de caminhos até à exaustão explorados pela exuberância 
dramática do Romantismo, pintam‑se estes de cores sombrias mas discretas, que são as que mais  
lhes convêm para causar forte impacto, tocando fundo na sensibilidade pensante daqueles a quem  
são mostrados. Lembre‑se, enfim, a simplicidade, o despojamento que preside e se adequa  
à composição de telas e textos que obsessivamente representam figuras humanas sós, isoladas dos 
outros mesmo quando acompanhadas.

A parcimónia e a sobriedade […] constituem das mais poderosas armas persuasivas da pintura de 
Munch — e bem assim da prosa juditiana, dessa sua escrita de recorte clássico (ou, em todo o caso, 
antirromântico), do seu estilo depurado (minimalista, quase), que se aproxima, até a tocar, da 
simplificação por Modigliani praticada nos seus retratos. Eis, justamente, ao lado das diferenças acima 
apontadas, uma semelhança fundamental entre estes artistas que importa ter em conta. O pessimismo 
e a melancolia fundadores da mundividência juditiana, tingidos de rara beleza e velada ternura, mercê 
também da qualidade artística que impregna o modo de os dizer, adquirem muitas vezes tonalidades 
mais doces do que as que poderíamos esperar em autora de textos cujo abrupto e quase cruel 
desfecho não raro nos choca, incomoda ou perturba tanto como alguma pintura de Munch, chegando 
a sua visão lúcida e desencantada da vida e da condição humana a doer e a parecer cruel. Temperado 
por um profundo humanismo, onde afinal mergulha raízes, esse pessimismo ou impiedosa visão não 
logram contudo esconder que a arte era também, para a autora como para Modigliani, como ainda 
para algumas das suas personagens em que parece ter‑se projetado, refúgio derradeiro e único ou, 
pelo menos, lugar como poucos de onde a eternidade por fugazes instantes se vislumbra em meio à 
crua dureza de um quotidiano ab initio marcado pela trágica certeza da efemeridade de todas as coisas, 
da Morte e do Fim — para além dos quais […] nada mais existe, nem mesmo Céu ou Inferno… apenas 
o obscuro e triste manto do Esquecimento, capaz de diluir até a memória dos mais próximos laços 
familiares.

MaRia João Pais do aMaRal, «Leitura [do conto "George"]», in Conto português: séculos xix-xxi — antologia crítica, coordenação de 
Maria Isabel Rocheta e Serafina Martins, Porto, Caixotim, 2006, pp. 125‑127 (com supressões).

4.1	 Partindo do texto A, explicite em que medida a fase inicial da obra da protagonista, George, alude  
à de Modigliani.

4.2	 Faça o levantamento, no texto B, dos aspetos comuns à pintura de Munch e à escrita de Maria Judite 
de Carvalho, nos temas e no estilo.

4.3	 Pesquise obras de Munch na página de Internet dedicada ao pintor norueguês, em http://www.
edvardmunch.org, e apresente uma seleção daquelas que, na sua opinião, melhor ilustram o conto 
«George». Justifique a sua proposta.
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA «George»

RESPOSTAS

	 	(A) V
(B)		 V
(C)		 George vê Gi de modo vago, com contornos pouco definidos. As duas estão vestidas de forma muito 

semelhante: têm vestidos claros e amplos.
(D)	 V
(E)		 V
(F)		 Enquanto caminha, George recorda os pais.
(G)	 V
(H)	 George já teve o cabelo pintado de vários tons, mas a sua cor natural é o castanho ‑escuro, quase 

preto.
(I)	 	 George deixou a sua vila para descobrir uma grande cidade, mas, mais tarde, partiu para outros 

lugares. Teve muitos amores.
(J)		 A protagonista mora em Amesterdão, mas não sabe até quando.
(K)		 Os pais de George conheciam mal a vida da filha, pois esta, nas raras cartas que lhes enviava, falava 

pouco sobre si.
(L)		 V
(M)	V
(N)	 V
(O)	 V
(P)		 George regressa à vila natal, após a morte dos pais, para vender a casa em que estes moravam.
(Q)	 Como a protagonista, Gi não quer ficar na vila; por isso, deixará Carlos.
(R)		 V
(S)		 Sentada à janela, no comboio, a protagonista sente, com tristeza, que abandona, para sempre,  

o lugar da sua juventude.
(T)		 À sua frente, progressivamente e com contornos pouco nítidos, surge a figura de uma mulher  

de quase 70 anos.
(U)	 V
(V)	 V
(W)	V
(X)	 Para a protagonista, os bens materiais e o sucesso profissional são muito importantes.
(Y)	 V
(Z)		 De repente, George deixa de ver a mulher.

Compreensão	 •	 Interpretação

Parte	I

	 	1.1 A sugestão de um movimento de câmara cinematográfica resulta:

	   •  da ênfase dada ao lento caminhar das duas personagens que estão prestes a cruzar ‑se na rua 
— note ‑se que o primeiro parágrafo começa com «Andam lentamente» e o início do segundo 
parágrafo incide sobre a mesma imagem («Caminham pois lentamente»);

	   •  da sugestão de que as duas personagens vão estando cada vez mais próximas uma da outra 
(«O rosto […] que se aproxima», «Agora estão mais perto»);

	   •  do facto de a protagonista, em quem a câmara está centrada, ver a outra figura com uma clareza 
progressiva — primeiro, de forma esbatida, e depois, à medida que as duas se aproximam, com 
maior nitidez («O rosto da jovem que se aproxima é vago e sem contornos […] e, quando os tiver 
[…], ele será o rosto»; «As suas feições ainda são incertas»);

	   •  da importância das sensações visuais: «Trazem ambas vestidos claros, amplos, e a aragem empurra ‑os 
ao de leve, um deles para o lado esquerdo de quem vai, o outro para o lado direito de quem vem». 

1

1
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	 	2.1  As duas comparações — «como quem luta sem forças contra o vento» e «como quem caminha […] 
na pesada e espessa e dura água do mar» — revelam que as duas personagens são dominadas pelo 
cansaço e sugerem que estas se aproximam um pouco contrariadas, tentando resistir, em vão, ao 
encontro que está prestes a acontecer.

	 	 2.1.1	 	Estão presentes a tripla adjetivação e o polissíndeto, que dão ênfase a um ambiente que 
provoca mal ‑estar.

	 	3.1 3.1.1  A outra personagem poderá ter provocado em George um grande mal ‑estar ou sofrimento; 
por isso, a protagonista quase quis esquecê ‑la («George e a outra cujo nome quase quis 
esquecer, quase esqueceu»).

	 	 3.1.2	 	A segunda frase aponta para o motivo pelo qual George caminhava como se quisesse resistir ao 
encontro que vai acontecer, uma vez que aquela com quem se vai cruzar é geradora de mal ‑estar.

	 	 3.1.3	 	A não nomeação da outra figura neste momento do conto confere à narrativa uma dimensão 
enigmática, suscitando curiosidade sobre a identidade da personagem com que George se vai 
encontrar. Por outro lado, ao referir ‑se ao nome da outra como um «nome [que George] quase 
quis esquecer, quase esqueceu», como se não ousasse pronunciá ‑lo, o narrador acentua o 
mistério sobre a identidade da outra personagem. Por fim, este recurso possibilita um enfoque 
na vivência interior da protagonista.

3.2	Uma parece ser o espelho da outra porque as duas estão vestidas de forma semelhante («Trazem 
ambas vestidos claros, amplos»), e a aragem empurra ‑os de forma simétrica, como se estas se vissem 
ao espelho («a aragem empurra ‑os ao de leve, um deles para o lado esquerdo de quem vai, o outro 
para o lado direito de quem vem, ambos na mesma direção, naturalmente»).

	 	4.1 George tem viajado por todo o mundo e morado em muitos locais diferentes.

4.2	 Esta fotografia tem uma enorme importância para George, pois, apesar de esta se deslocar 
permanentemente, conserva sempre consigo aquele retrato. Este é qualificado como o seu «único 
fetiche», designação que expressa o interesse obsessivo ou irracional que a fotografia suscita na 
protagonista, como se o retrato exercesse sobre ela um poder mágico ou sobrenatural.

4.3	 Resposta livre.

	 	5.1  Remetem para o campo da pintura: no terceiro parágrafo, o facto de o rosto da jovem começar por 
surgir como um retrato que está a ser criado (quando «se aproxima é vago e sem contornos, uma 
pincelada clara», com «feições ainda […] incertas, salpicando a mancha pálida»); no quarto parágrafo, 
o retrato modiglianesco e a referência explícita a Modigliani («dois olhos largos, semicerrados, uma 
boca fina, cabelos escuros, lisos, sobre um pescoço alto de Modigliani»).

	 	Os pais da protagonista dedicavam ‑se sobretudo ao trabalho. Tinham poucas posses e eram pouco 
cultos («o único [quadro] que tinham visto talvez fosse a velha estampa desbotada do Angelus que estava 
na casa de jantar» — pintura de Millet que, retratando dois camponeses que fazem uma pausa no 
trabalho para uma oração, evidencia as características do ambiente simples e humilde em que George 
crescera). Menosprezavam os livros, os filmes e os quadros por que George se interessava, sorrindo com 
«superioridade», «uma certa indignação» e talvez até «vergonha», por recearem o olhar crítico dos outros. 
Eram pessoas que viviam fechadas no seu pequeno mundo e receavam o desconhecido, vendo com 
maus olhos a partida da filha «à descoberta da cidade grande, onde, dizia ‑se lá em casa, as mulheres  
se perdem».

	 	7.1   George demonstra desejo de independência, pois deixara a vila natal para ir para a «cidade grande», 
apesar da posição contrária dos pais. Revela um espírito inquieto e insatisfeito, sempre com vontade 
de descobrir outros mundos, tendo deixado a «cidade grande» para ir viver para outros países e para 
outros continentes («partiu por além ‑terra, por além ‑mar», quinto parágrafo). Esta mesma inquietude 
e insatisfação levaram ‑na a pintar o cabelo de variadíssimos tons («de todos os loiros, um dia ruivos 
por cansaço de si, mais tarde castanhos, loiros de novo, esverdeados», quinto parágrafo), como se 
rejeitasse ou quisesse esquecer a sua cor natural («nunca escuros, quase pretos, como dantes eram»). 

2

3

4
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7
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A novidade e a efemeridade caracterizam também a sua vida amorosa (teve «muitos amores, grandes 
e não tanto, definitivos e passageiros, simples amores, casou ‑se, divorciou ‑se») e os espaços em que 
vive («partiu, chegou, voltou a partir e a chegar, quantas vezes? Agora está — estava —, até quando?, 
em Amsterdão», quinto parágrafo). George não queria sentir ‑se presa a nada; por isso, prefere arrendar 
espaços mobilados («Uma casa mobilada […] é a certeza de uma porta aberta de par em par, de 
mãos livres, de rua nova à espera dos seus pés», sétimo parágrafo) e oferece ou vende objetos 
pessoais como os livros; procura um despojamento constante (uma «desertificação», como lhe disse 
«o seu amor de então»), mesmo que o faça «com esforço, com sofrimento» (oitavo parágrafo).

7.2	 George tinha parcos meios financeiros, tendo saído de casa dos pais com «uma velha mala de 
cabedal riscado, não havia outra lá em casa» (décimo primeiro parágrafo) e vivido, no início, «em 
quartos alugados mais ou menos modestos» (sexto parágrafo). Mas a sua situação financeira foi 
melhorando de forma significativa: depois passou a viver «em casas mobiladas mais ou menos 
agradáveis» e «[a]s últimas foram mesmo francamente confortáveis» (sexto parágrafo); e agora usa 
malas «caras, leves, malas de voar, e com rodinhas» (décimo primeiro parágrafo).

	 	8.1  Na realidade, George e Gi não ficam surpreendidas por se cruzarem na rua, pois já esperavam aquele 
reencontro.

8.2	As duas personagens «[p]aram ao mesmo tempo», «espantam ‑se em uníssono» e interrogam ‑se 
mutuamente, proferindo a mesma palavra: «Iu.»

	 	9.1 Em «um vime» está presente uma metáfora, realçando a fragilidade e a magreza de Gi.

9.2	 George começou por ser influenciada por Modigliani, mas depois evoluiu e desenvolveu o seu 
próprio estilo. Tornou ‑se uma pintora bem ‑sucedida, com uma obra valorizada pelos comerciantes 
de arte na Europa.

9.3	 Gi foi pintada inúmeras vezes por George. Também Gi vai a/para uma grande cidade (Lisboa) e vive 
«tempos difíceis», tendo penhorado um pregador de oiro. A parte inicial dos nomes das duas 
personagens é muito semelhante: «Ge»/«Gi».

	 	10.1  George vai vender a casa em que Gi, provavelmente, ainda mora. Como aconteceu com George,  
Gi quer deixar a vila.

	 	11.1 Gi gosta muito de desenhar («Se não desenhasse dava em maluca.»).

11.2	 	Gi vê a arte como um modo de se evadir de um quotidiano banal, que a limita, e sente ‑a como uma 
forma imperiosa de expressão. Refere ‑se, com pesar e ironia, ao facto de os pais não levarem a sério 
o seu interesse pelo desenho nem darem valor ao seu talento («E eles acham que eu tenho muito 
jeitinho» — note ‑se a expressividade do diminutivo). Por considerarem que a filha deve corresponder a 
um papel tradicional da mulher («uma boa senhora da vila, uma esposa exemplar, uma mãe perfeita»), 
os pais de Gi, provavelmente, verão a verdadeira arte como algo reservado aos homens.

11.3	 	Está presente a ironia, evidenciando que Gi discorda profundamente dos pais quanto à relevância 
que o desenho deve ter na sua vida. Ela não quer que o desenho tenha, na sua vida, um papel 
secundário.

	 	George e Gi são, na realidade, uma só: Gi era George quando jovem.

12.1	 	O encontro de George e Gi representa o reencontro da protagonista com o seu passado, do qual 
conservara apenas uma fotografia sua — um passado que procurara esquecer e com o qual se 
confronta, necessariamente, quando regressa à vila natal para vender a casa dos pais, depois de 
estes terem morrido.

	 	George revela esforço e desagrado em continuar o diálogo, como evidencia a voz «mole, pegajosa, difícil» 
e a decrescente clareza das suas palavras, realçada pelas expressivas personificação e comparação — 
«palavras […] desinteressadas de si próprias, […] como se se preparassem para o sono»). O comboio que 
tem de apanhar permite ‑lhe pôr fim ao diálogo.

8
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Parte	II

	 	14.1  George vê os espaços da sua juventude a ficarem, definitivamente, para trás. Não se trata de um 
simples afastamento, mas de uma fuga (pois vê «o comboio fugir de dantes»), da evasão de um 
espaço e de um tempo que lhe provocam mal ‑estar.

	 	15.1  À semelhança de Gi, também a figura da senhora de idade surge progressivamente e de forma 
inconstante («vai ‑se formando aos poucos como um puzzle gasoso, inquieto, informe») — primeiro 
esbatida, em seguida com maior nitidez, depois novamente esbatida, e outra vez mais nítida («Vê ‑se 
um pedacinho bem nítido e colorido mas que logo se esvai para aparecer daí a pouco, nítido ainda, 
mas esfumado.») A protagonista demonstra também mal ‑estar, como se recusasse ver a figura que 
surge diante de si («George fecha os olhos com a força possível, tem sono, volta a abri ‑los com 
dificuldade»). Se, no encontro com Gi, o mal ‑estar era evidenciado pelas comparações «como  
quem luta sem forças contra o vento, ou como quem caminha […] na pesada e espessa e dura  
água do mar» (no primeiro parágrafo do conto), aqui surge sob a forma do sono que domina a 
protagonista e do «material qualquer, esbranquiçado e oleoso», em que «boiam» as suas «pupilas 
escuras»).

	 	Remete para a esfera da fotografia, no segundo parágrafo, a referência ao «pedacinho bem nítido e 
colorido mas que logo se esvai para aparecer daí a pouco, nítido ainda, mas esfumado», como se uma 
máquina fotográfica procurasse focar algo com a máxima nitidez possível. Do âmbito da pintura, é o 
termo «esboçada», no terceiro parágrafo, dando conta de um retrato que vai sendo construído («À sua 
frente uma senhora de idade, primeiro esboçada, finalmente completa»). Note ‑se a importância das 
referências cromáticas na descrição da senhora de idade, que, além de uma «carteira preta», tem «cabelos 
pintados de acaju» e o «rosto pintado de vários tons de rosa».

	 	17.1  Como George, a senhora de idade tem o cabelo pintado («[u]ma velha de cabelos pintados de acaju») 
e revela ter posses financeiras (tem «uma carteira preta, cara, talvez italiana, italiana, sim, tem a certeza»).

	 	18.1  Esta personagem queixa ‑se de viver só.

18.2	 	Para ultrapassar a solidão, a senhora de idade teve de pedir retratos da sua família a pessoas 
conhecidas e também retratos de amigos.

18.3	 	A senhora de idade preferiria não ter encontros, mas relacionamentos profundos e significativos.

18.4	 	Trata ‑se de um retrato dela própria, quando era nova, uma «rapariguinha».

18.5	 	Esta personagem refere ‑se à irreversibilidade da passagem do tempo — a única coisa que, na vida, 
é verdadeiramente irreversível. Por isso, esta personagem diz a George que, um dia, verá que está 
«[i]rremediavelmente velha».

18.6	 	A senhora de idade critica George por esta valorizar tanto o seu trabalho, pois começará a ter 
dificuldade em pintar e o seu trabalho perderá atualidade ou deixará de suscitar o interesse que  
tem suscitado até então.

18.7	 	Apontam para uma dimensão irreal: o facto de a senhora de idade falar «sem voz», como diz  
o narrador antes da primeira fala desta personagem; a referência à casa mobilada em que vive 
George; a referência à importância da visão e das mãos para o trabalho de George.

	 	19.1  A senhora de idade chama ‑se Georgina.

19.2	 	As duas personagens têm nomes semelhantes (George e Georgina) e têm uma situação financeira 
desafogada.

19.3	 	Enquanto George acredita que o dinheiro permite evitar a solidão («Ela pensa — sabe? — que com 
dinheiro ninguém está totalmente só, ninguém é totalmente abandonado.»), Georgina, apesar do 
desafogo material, queixa ‑se profundamente de viver só. Se George considera que a sua profissão  
é uma prioridade — talvez acreditando que a arte a torna, de alguma forma, imortal —, Georgina 
chama ‑lhe a atenção para o que as suas capacidades físicas e o seu trabalho têm de efémero.
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	 	Com 45 anos, já sem nada que a ligue às origens (os pais morreram e ela vendera a sua casa), tendo 
privilegiado o sucesso profissional (tornou ‑se, com efeito, uma pintora conhecida) e material (o «dinheiro 
no banco, nos bancos, é uma das suas últimas paixões») e com uma vida marcada pela efemeridade e 
pela mudança (nos lugares e nas relações), George, depois de, na vila natal, se ter confrontado com a 
rapariga que fora no passado, é levada a imaginar ‑se no futuro. Georgina representa, pois, o receio de 
solidão e a consciência de que a passagem do tempo é irreversível.

	 	21.1  Podemos considerar que, além das semelhanças formais (importantes para a construção da 
identidade da protagonista), os nomes sugerem o tempo já vivido pelas três personagens: «Gi»,  
que lembra o início de «George», corresponde à identidade da protagonista quando jovem,  
e o nome «Georgina», prolongamento de «George», à projeção da protagonista no futuro.

	 	O conto reflete a complexidade da natureza humana ao evidenciar o confronto do ser humano com as 
suas aspirações, as suas opções de vida e a sua consciência ou o receio do que poderá ser o futuro — 
num balanço de vida marcado por uma profunda melancolia e pela consciência aguda da 
irreversibilidade da passagem do tempo.

	 Reflete também a complexidade da natureza humana ao sublinhar a inexistência, no ser humano, de uma 
só identidade, constante e imutável. Com efeito, vamos mudando ao longo da vida. A nossa identidade  
(e a consciência do que somos) resulta das nossas vivências e daqueles com quem nos relacionamos.

Diálogos

	 	1.1	  A protagonista poderá ter escolhido um nome masculino como forma de atingir mais facilmente 
sucesso, como pintora, num mundo dominado pelos homens.

1.2	 Como George Sand e George Eliot, a protagonista torna ‑se independente e realizada do ponto de 
vista profissional, com uma obra artística valorizada e reconhecida. Aproxima ‑se das duas romancistas 
também na medida em que opta por um modo de vida que rompe com a imagem tradicional da 
mulher: em vez de se tornar «uma boa senhora da vila, uma esposa exemplar, uma mãe perfeita», 
George opta por ser «[s]enhora de si» e tem diversas relações sentimentais, fugindo às convenções 
(George Eliot viveu com um homem casado, e George Sand teve uma vida sentimental agitada, 
vestia ‑se com roupas masculinas e fumava em público, etc.).

	 	O retrato da protagonista é feito de forma fragmentada e dispersa, pois este só é completo quando 
compreende também os retratos de Gi e de Georgina. A obra de Fernando Pessoa é também marcada 
pela fragmentação e pela dispersão, manifesta especialmente na heteronímia pessoana.

	 	Maria Judite de Carvalho, como George, também é pintora.

3.1	 A importância da pintura espelha ‑se na profissão de George e na forma como a protagonista valoriza 
a arte, assim como nas referências explícitas à pintura (ao retrato modiglianesco de Gi, à influência de 
Modigliani numa primeira fase da obra de George e à sugestão da construção de retratos como se  
de pinturas se tratasse). Reflete ‑se também na alusão a outras artes visuais, como a fotografia (por 
exemplo, pela importância que tem, para George, a única fotografia que conservara da sua juventude 
— uma fotografia fetiche — e pela sugestão de tentativa de focagem da figura de Georgina) e o 
cinema (com a sugestão do movimento de uma câmara cinematográfica, nomeadamente quando  
se foca o lento caminhar das duas personagens no início da narrativa).

	 	4.1  Na fase inicial da sua pintura, a protagonista, influenciada pela obra de Modigliani — em particular 
pelos retratos de figuras longilíneas —, representa a beleza, a elegância, a paz e a harmonia, 
procurando imobilizá ‑las também em (autor)retratos, como se resistissem à passagem do tempo.

4.2	As duas obras evidenciam uma profunda melancolia e pessimismo e uma visão desencantada da 
vida, representando temas como o fracasso amoroso, a solidão, o medo, a efemeridade da vida, a 
morte, a alienação e o isolamento do homem moderno. Quanto ao estilo, ambos são caracterizados 
por uma grande sobriedade, quase minimalista.
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FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 1

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

«Sem
pre é um

a com
panhia»

2.1

GRUPO	I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o texto.

E o Batola por mais que não queira, tem de olhar todos os dias o mesmo: aí umas quinze casinhas 
desgarradas e nuas; algumas só mostram o telhado escuro, de sumidas que estão no fundo dos córregos. 
Depois disso, para qualquer parte que volte os olhos, estende ‑se a solidão dos campos. E o silêncio. Um 
silêncio que caiu, estiraçado por vales e cabeços, e que dorme profundamente. Oh, que despropósito de 
plainos sem fim, todos de roda da aldeia, e desertos!

Carregado de tristeza, o entardecer demora anos. A noite vem de longe, cansada, tomba tão vagaro‑
samente que o mundo parece que vai ficar para sempre naquela magoada penumbra.

Lá vêm figurinhas dobradas pelos atalhos, direito às casas tresmalhadas da aldeia. Nenhuma virá até à 
venda falar um bocado, desviar a atenção daquele poente dolorido. São ceifeiros, exaustos da faina, que 
recolhem. Breve, a aldeia ficará adormecida, afundada nas trevas. E António Barrasquinho, o Batola, não tem 
ninguém para conversar, não tem nada que fazer. Está preso e apagado no silêncio que o cerca.

Ergue ‑se pesadamente do banco. Olha uma última vez para a noite derramada. Leva as mãos à cara, 
esfrega ‑a, amachucando o nariz, os olhos. Fecha os punhos, começa a esticar os braços. E abre a boca num 
bocejo tão fundo, o corpo torcido numa tal ansiedade, que parece que todo ele se vai despegar aos bocados. 
Um suspiro estrangulado sai ‑lhe das entranhas e engrossa até se alongar, como um uivo de animal solitário.

Quando consegue dominar ‑se, entra na venda, arrastando os pés. E, sem pressentir que aquela noite 
é a véspera de um extraordinário acontecimento, lá se vai deitar o Batola, derrotado por mais um dia.

De facto, na tarde seguinte apareceu uma nuvenzinha de poeira para as bandas do sul: ouvia ‑se ron‑
ronar um motor. Pouco depois, o carro parou à porta da venda. Fazia anos que tal se não dava na aldeia. 
Pelas portas, apareceram mulheres e crianças. […]

Mal o carro parte, deixando uma nuvem de poeira à retaguarda, atira a pasta para o assento de trás,  
e grita alegremente:

— Hem, Calcinhas! Levou ‑me uma tarde inteira, mas foi. Foi de esticão!
De facto, era sol ‑posto, pelos atalhos, os ceifeiros recolhiam à aldeia.
Mas, nessa tarde, vieram todos à venda, onde entraram com um olhar admirado. Uma voz forte, rápida, 

dava notícias da guerra. 
Só de lá saíram depois de a voz se calar. Cearam à pressa, e voltaram. Era já alta noite quando recolhe‑

ram a casa, discutindo ainda, pelas portas, numa grande animação.
Um sopro de vida paira agora sobre a aldeia. Todos sabem o que acontece fora dali. E sentem que não 

estão já tão distantes as suas pobres casas. Até as mulheres vêm para a venda depois da ceia. Há assuntos 
de sobra para conversar. E grandes silêncios quando aquela voz poderosa fala de cidades conquistadas, 
divisões vencidas, bombardeamentos, ofensivas. Também silêncio para ouvir as melodias que vêm de longe 
até à aldeia, e que são tão bonitas!…

Manuel da FonseCa, «Sempre é uma companhia», in O fogo e as cinzas, Lisboa, Caminho, 1998.

	 	Caracterize	o	espaço	físico	e	psicológico,	tendo	em	conta	o	primeiro	parágrafo	do	texto.

	 	Identifique	os	recursos	expressivos	presentes	no	segundo	parágrafo,	comentando	o	efeito	produzido.

	 	Explicite	o	impacto	que	a	chegada	de	um	carro	à	aldeia	e	a	aquisição	da	telefonia	têm	junto	dos	
habitantes	de	Alcaria,	recorrendo	a	elementos	textuais.
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B
Leia a composição. Se necessário, consulte as notas.

Sedia‑m’eu na ermida de Sam Simiom
e cercarom‑mi as ondas, que grandes som.
  eu atendend’o meu amigu’! E verrá?

Estando na ermida ant’o altar,
cercarom‑mi as ondas grandes do mar.
  eu atendend’o meu amigu’! E verrá?

E cercarom‑mi as ondas, que grandes som,
non ei i barqueiro, nem remador.
  eu atendend’o meu amigu’! E verrá?

E cercarom‑mi as ondas do alto mar,
nom ei i barqueiro, nem sei remar.
  eu atendend’o meu amigu’! E verrá?

Nom ei i barqueiro, nem remador,
morrerei eu fremosa, no mar maior.
  eu atendend’o meu amigu’! E verrá?

Nom ei i barqueiro, nem sei remar
morrerei eu fremosa no alto mar.
  eu atendend’o meu amigu’! E verrá?

Meendinho 

GiusePPe tavani, A poesia lírica galego‑portuguesa,  
Lisboa, Editorial Comunicação, 1988.

NOTAS

Sedia‑m’eu (verso 1) — estava eu.
atendend’o (verso 3) — esperando.
ei i (verso 8) — tenho aí.
mar maior (verso 14) — alto mar.

	 	O	eu	lírico	desta	cantiga	de	amigo	é	uma	donzela	que	se	encontra	isolada	na	ermida	de	«Sam	
Simiom».

4.1	 Caracterize o estado de espírito da donzela, justificando com elementos do texto.

	 	É	evidente,	na	cantiga,	um	crescendo	de	intensidade	dramática,	que	intensifica	os	sentimentos	
da	donzela.

5.1	 Demonstre a veracidade desta afirmação com os elementos textuais adequados.
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pre é um

a com
panhia»

2.1GRUPO	II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta.  
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

Diariamente deparamo‑nos, quer através da comunicação social quer pelo conhecimento próximo, 
com situações de emigração dos jovens para outros países, à procura de novas oportunidades de emprego 
e de melhor nível/qualidade de vida, e de migração do meio rural para o meio urbano, permanecendo 
apenas as pessoas mais idosas acompanhadas pelas suas memórias. Estas pessoas ficam expostas a uma 
série de riscos de saúde, à incapacidade e dependência sociais pelo inexistente ou deficiente apoio emo‑
cional/afetivo e pela ausência de relações intergeracionais, ao isolamento, à solidão, ao sofrimento e à exclu‑
são social. Estas situações de solidão e sofrimento pioram quando a pessoa idosa adoece ou quando apre‑
senta incapacidade funcional que a impossibilite de sair, de se deslocar e de interagir com a comunidade, 
vendo‑se privada de estabelecer relações interpessoais.

Quando falo em solidão, a maioria das pessoas, incluindo as que são detentoras de mais habilitações 
académicas, fica a olhar para mim com um ar de interrogação/dúvida, franze o sobrolho, encolhe os 
ombros… A essas relembro que a palavra «solidão» existe e é uma palavra plena de significado. Para ser 
mais explícita, vou pegar naquele aviso que encontramos nas passagens pedonais de caminho de ferro: 
«Pare, escute, olhe.»

A avaliação da solidão é crucial para a manutenção do bem‑estar e da qualidade de vida da pessoa 
idosa. Em linhas muito breves, passo a elucidar que a solidão percecionada/vivida pelo idoso pode ser 
avaliada em três vertentes: «romântica», associada à relação com o respetivo cônjuge e à necessidade que 
o idoso sente de um parceiro romântico ou matrimonial; «solidão social», que diz respeito à relação com os 
amigos; «solidão familiar», que reflete a falta de apoio familiar sentida pelo idoso.

Existem dois tipos de solidão: a objetiva e a subjetiva. A solidão objetiva refere‑se às pessoas que estão 
sós. A solidão subjetiva refere‑se às pessoas que se sentem sós, independentemente de viverem sozinhas 
ou acompanhadas.

Vários autores são unânimes em afirmar que os idosos que vivem com a família sofrem de mais solidão 
do que os idosos que vivem sozinhos ou dos que vivem com amigos. Cabral et al. (2013) afirma que a «soli‑
dão existe na copresença de outros e não apenas quando há isolamento físico ou social» (p. 38).

Infelizmente, a solidão é um enigma, mas hoje em dia constitui um problema sério: cada vez mais se 
privilegia o materialismo em detrimento da afetividade, as pessoas encontram‑se cada vez menos, as famí‑
lias desculpam‑se dizendo que o tempo não chega para tudo. Mas o que é o tempo? Se perguntarmos à 
pessoa idosa o que é o tempo, talvez ela nos saiba responder e quiçá nos diga que o tempo é vida.

É premente a mudança de comportamentos e atitudes perante o envelhecimento, começando por 
uma educação/reeducação dos mais jovens e elucidação/sensibilização da comunidade em geral acerca da 
necessidade de eliminar o idadismo e as atitudes ageístas. Também os cuidadores informais devem ter 
conhecimentos acerca do processo normal do envelhecimento, pois é crucial a adaptação e a satisfação 
pelo que fazem, evitando, deste modo, que o considerem apenas uma obrigação ou um trabalho.

Para uma boa intervenção junto das pessoas idosas, não é necessário um amplo conhecimento cien‑
tífico mas o conhecimento dos sentimentos e da perceção que a pessoa idosa tem do seu passado, pre‑
sente e futuro, assim como da forma como este modo de pensar e sentir se reflete ou influencia o seu estilo 
de vida. É indispensável uma política de desenvolvimento de estratégias com o objetivo de reduzir a per‑
ceção subjetiva de solidão nos idosos.

É necessário que cada um de nós seja solidário com o próximo. «A solidariedade baseia‑se na afetivi‑
dade e não na obrigatoriedade.» (Pimentel, 2001, p. 89)

RosÁRio MaRtins, http://www.diarionline.pt/noticia.php?refnoticia=161552,  
publicado em 28 de agosto de 2016; consultado em 5 de novembro de 2016 (com adaptações). 

	 	O	texto	apresenta	características	específicas	do	género	

	(A)	 exposição.
	(B)	 artigo de opinião.

	(C)	 apreciação crítica.
	(D)	 artigo de divulgação científica.
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	 	Quando	se	refere	a	«perceção	subjetiva	de	solidão	nos	idosos»	(linhas	38	e	39),	a	autora

	(A)	 alude ao facto de alguns idosos se sentirem sós, estejam eles sozinhos ou acompanhados.
	(B)	 afirma que todos os idosos se sentem sós.
	(C)	 sugere que há idosos que, injustificadamente, se sentem sós.
	(D)	 pressupõe que o sentimento de solidão nos idosos é relativo.

	 	Os	termos	«idadismo»	e	«atitudes	ageístas»	(linha	32)	referem-se

	(A)	 ao egoísmo dos mais novos.
	(B)	 à discriminação dos mais velhos.

	(C)	 ao isolamento dos mais velhos.
	(D)	 ao favorecimento dos mais velhos.

	 	Nas	linhas	13	e	14,	o	segmento	que	se	segue	aos	dois	pontos	introduz	uma

	(A)	 enumeração.
	(B)	 explicação.

	(C)	 conclusão.
	(D)	 citação.

	 	Em	«Pare,	escute,	olhe»	(linhas	13	e	14),	está	presente	um	ato	ilocutório

	(A)	 declarativo.
	(B)	 assertivo.

	(C)	 diretivo.
	(D)	 compromissivo.

	 	A	forma	verbal	«Existem»	(linha	20)	tem	um	valor	aspetual

	(A)	 iterativo.
	(B)	 perfetivo.

	(C)	 imperfetivo.
	(D)	 genérico.

	 	O	uso	da	palavra	«Mas»	(linha	28)	contribui	para	a	coesão

	(A)	 lexical.
	(B)	 temporal.

	(C)	 interfrásica.
	(D)	 frásica.

	 	Classifique	a	oração	«Para	ser	mais	explícita»	(linhas	12	e	13).

	 	Identifique	o	valor	modal	presente	na	frase	«Se	perguntarmos	à	pessoa	idosa	o	que	é	o	tempo,	
talvez	ela	nos	saiba	responder	e	quiçá	nos	diga	que	o	tempo	é	vida.»	(linhas	28	e	29).

	 	Identifique	a	função	sintática	desempenhada	pelo	constituinte	«uma	política	de	desenvolvimento	
de	estratégias	com	o	objetivo	de	reduzir	a	perceção	subjetiva	de	solidão	nos	idosos»	(linhas	38	e	39).

GRUPO	III

«Estou convicto de que qualquer ferramenta que melhore a comunicação tem efeitos profundos no modo 
como as pessoas podem aprender umas com as outras e como podem alcançar o tipo de liberdades  
em que estão interessadas.»

Bill Gates

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre as ideias expostas na citação de Bill Gates acima 
apresentada. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.	  Para efeitos de contagem, considera ‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs ‑se ‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.	  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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«Fam
ílias desavindas»

2.2FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 2

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO	I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada. 

A
Leia o texto. Se necessário, consulte as notas.

Houve muitos candidatos ao cargo de semaforeiro, embora um equívoco tivesse levado à exigência 
de que os concorrentes soubessem andar de bicicleta. A realidade corrigiu o dislate porque acabou por ser 
escolhido um galego chamado Ramon, que era familiar do proprietário dum bom restaurante e nunca tinha 
pedalado na vida. Mas Ramon era esforçado, cheio de boa vontade. A escolha foi acertada.

Durante anos e anos o bom do Ramon pedalou e comutou. Por alturas da Segunda Grande Guerra foi 
substituído pelo seu filho Ximenez, pouco depois da revolução de abril pelo neto Asdrúbal, e, um dia destes, 
pelo bisneto Paco. A administração continua a pagar um vencimento modesto, equivalente ao de jardineiro. 
Mas não é pelo ordenado que aquela família dá ao pedal. É pelo amor à profissão. Altas horas da madru‑
gada, avô, neto e bisneto foram vistos de ferramenta em riste a afeiçoar pormenores. Fizeram questão de 
preservar a roda de trás e opuseram ‑se quase com selvajaria a um jovem engenheiro que considerou a roda 
dispensável, sugerindo que o carreto bastasse.

Os transeuntes e motoristas do Porto apreciam estes semáforos manuais, porque é sempre possível 
personalizar a relação com o sinal. Diz ‑se, por exemplo, «Ó Paco, dá lá um jeitinho!» e o Paco, se estiver bem‑
‑disposto, comuta, facilita.

Acontece que, mesmo à esquina, um primeiro andar vem sendo habitado por uma família de médicos 
que dali faz consultório. Pouco antes da instalação dos semáforos a pedal, veio morar o Doutor João Pedro 
Bekett, pai de filhos e médico singular. Chegou de Coimbra com boa fama mas transbordava de espírito de 
missão. Andava pelas ruas a interpelar os transeuntes: «Está doente? Não? Tem a certeza? E essas olheiras, 
hã? Venha daí que eu trato ‑o.» E nesta ânsia de convencer atravessava muitas vezes a rua. O semáforo com‑
plicava. Aproximou ‑se do Ramon e bradou, severo: «A mim, ninguém me diz quando devo atravessar uma 
rua. Sou um cidadão livre e desimpedido.» Ramon entristeceu. Não gostava que interferissem com o seu 
trabalho e, daí por diante, passou a dificultar a passagem ao doutor. Era caso para inimizade. E eis duas 
famílias desavindas. Felizmente, nunca coincidiram descendentes casadoiros. Piora sempre os resultados.

Ao Dr. Pedro sucedeu o filho João, médico muito modesto. Informava sempre que o seu diagnóstico 
era provavelmente errado. Enganava ‑se, era um facto. Mas fazia questão de orientar os pacientes para um 
colega que desse uma segunda opinião. Herdou o ódio ao semáforo e passava grande parte do tempo à 
janela, a encandear Ximenez com um espelho colorido.

Já entre o jovem médico Paulo e Asdrúbal quase se chegou a vias de facto. O médico passava e ros‑
nava «Sus, galego». E Asdrúbal, sem parar de dar ao pedal: «Xó, magarefe!» Uma tarde, Asdrúbal levantou 
mesmo a mão e o doutor encurvou ‑se e enrijou o passo.

Este Dr. Paulo era muito explicativo. Ouvia as queixas dos doentes, com impaciência, e depois impunha 
silêncio e começava: «As doenças são provocadas por vírus ou por bactérias. No primeiro caso, chamam ‑se 
viróticas, no segundo, bacterianas.» E estava horas nisto, até o doente adormecer. Colegas maliciosos sustenta‑
vam que ele praticava a terapia do sono. Mas a maioria dos doentes gostava de ouvir explicar. Alguns até faziam 
perguntas. Após a consulta, muito à puridade, o Dr. Paulo pedia aos clientes que passassem pelo homem do 
semáforo e lhe dissessem: «Arrenego de ti, galego!» Isto foi assim com Asdrúbal e, mais recentemente, com Paco.

MÁRio de CaRvalHo, «Famílias desavindas», in Contos vagabundos, Lisboa, Editorial Caminho, 2000.

NOTAS

dislate (linha 2) — engano.  magarefe (linha 29) — carniceiro; (popular) mau cirurgião; (figurado) patife.
comutou (linha 5) — trocou.  à puridade (linha 35) — em segredo.
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	 	Explicite	os	aspetos	que	ligam	o	Dr.	João	Pedro	Bekett	e	Ramon.

	 	Demonstre	em	que	medida	difere	o	processo	de	caracterização	das	duas	famílias.

	 	Identifique,	no	excerto,	três	exemplos	de	ironia,	justificando	a	sua	resposta.

B
Leia a composição. Se necessário, consulte as notas.

Ai, dona fea, fostes ‑vos queixar
que vos nunca louvo em meu cantar;
mais ora quero fazer um cantar
em que vos loarei toda via;
e vedes como vos quero loar:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardom,
pois avedes atam gram coraçom
que vos eu loe, em esta razom
vos quero já loar toda via;
e vedes qual será a loaçom:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei
en meu trobar, pero muito trobei;
mais ora ja um bom cantar farei,
em que vos loarei toda via;
e direi ‑vos como vos loarei:
dona fea, velha e sandia!

Joam Garcia de Guilhade

A lírica galego ‑portuguesa, edição de Elsa Gonçalves e 
Maria Ana Ramos, Lisboa, Editorial Comunicação, 1992.

NOTAS

fea (verso 1) — feia.
ora (verso 3) — agora.
fazer um cantar (verso 3) — dedicar uma cantiga.
loarei (verso 4) — elogiarei.
toda via (verso 4) — de qualquer modo.
sandia (verso 6) — louca; tola.
atam gram coraçom (verso 8) — tão grande desejo.
em esta razom (verso 9) — sofrimento amoroso.
meu trobar (verso 14) — minha cantiga.
pero (verso 14) — ainda que.

	 	Demonstre	de	que	forma	a	cantiga	evidencia	ironia	e	sarcasmo.

	 	Identifique	os	recursos	expressivos	presentes	na	composição,	comentando	o	efeito	produzido.

1

2

3

5

10

15

4

5



27ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

«Fam
ílias desavindas»

2.2
GRUPO	II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta.  
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

O número de pessoas que acreditam que o humor tem muito poder parece ser bastante elevado. 
É certo que, normalmente, são pessoas sem grande sentido de humor, como ditadores ou jornalistas, mas 
ainda assim é muita gente. Costuma dizer ‑se que o humor é a arma dos fracos. Não admira: os fracos não 
costumam ter acesso às outras armas. É precisamente por isso, aliás, que são fracos. E não é o facto de 
recorrerem ao humor que os torna fortes.

O humorista americano Lewis Black foi uma vez confrontado com o facto de alguns académicos con‑
siderarem que os programas de sátira política determinavam comportamentos políticos. Black respondeu 
à entrevistadora: «Bem, primeiro, diga a esses académicos que se vão lixar [ele opta por outro verbo]… 
A sério, diga ‑lhes que isso é uma treta… […] Se a sátira fosse de facto importante a esse nível, como um 
modo de conseguir fazer coisas, então mais coisas estariam a ser feitas. Tudo o que produz é riso […].» Black 
era colaborador frequente do programa The daily show. Jon Stewart, apresentador do programa, e Stephen 
Colbert, outro colaborador regular, defenderam por diversas vezes a mesma ideia. Em 2006, Colbert disse à 
revista Rolling Stone que o facto de o seu trabalho ser apreciado pelas pessoas não significava que tivesse 
efeitos políticos. Stewart acrescentou: «Ou que tenha uma agenda de mudança social. Não somos guerrei‑
ros no exército de ninguém.»

O problema foi o seguinte: a certa altura, um jornalista noticiou que, de acordo com determinado 
estudo, os jovens americanos obtinham toda a sua informação em programas como o de Jon Stewart. Na 
verdade, não só o estudo dizia algo muito diferente disso, como vários estudos posteriores desmentiram 
completamente essa ideia […]. Mas já não havia nada a fazer. O enorme poder político de Jon Stewart 
estava decretado. Foi considerado o mais acutilante crítico de George W. Bush. Passou a ser incluído nas 
listas das personalidades mais influentes do mundo da revista Time. A estação de televisão Fox tentou criar 
um programa idêntico mas de tendência conservadora, para equilibrar o poder do liberal The daily show. Em 
setembro de 2004, o comentador conservador Bill O’Reilly convidou Stewart para o seu programa e disse‑
‑lhe: «Sabes o que é assustador? Tu vais ter, de facto, influência nestas eleições.» Um mês e meio depois, 
George W. Bush seria reeleito, obtendo mais dez milhões de votos do que na sua primeira eleição.

A semana que passou foi bastante reveladora quanto ao poder do humor e à possibilidade de contro‑
lar os seus efeitos. A cineasta Leonor Teles ganhou um Urso de Ouro para melhor curta ‑metragem pelo 
filme Balada de um batráquio, que fala de uma estratégia usada por alguns comerciantes: colocar um sapo 
de porcelana à porta dos estabelecimentos, para afastar clientes ciganos. Depois de saber do prémio, Leo‑
nor Teles disse: «O melhor foi ver as pessoas a rirem ‑se com o filme, a divertirem ‑se. É bom sentir isso.»  
A imprensa levou a mal. Um jornal perguntou: «Quer ter um papel numa eventual aproximação entre os 
ciganos e o resto da sociedade?» Leonor Teles respondeu: «Eu não! Fiz o filme, o que há a fazer é as pessoas 
irem vê ‑lo e tirarem dele o que bem entenderem. Não me cabe a mim ter o papel de juiz.» E acrescentou: 
«Nunca pensei que um filme tão parvo pudesse ganhar um prémio como este.» Inadmissível. O crítico Jorge 
Mourinha corrigiu logo, no Público: «Mesmo que de parvo o filme não tenha nada.» E, noutro texto, reforçou: 
«É mesmo por isso que Balada de um batráquio não é parvo nem tosco.» No DN, o editorial dizia: «Não, Leo‑
nor, parvoíce é o mínimo que se pode dizer de quem põe sapos nas montras para afastar seja quem for.» 
E apontava Leonor Teles como um dos nomes que «não deixam para os mais velhos o desconcerto do 
mundo e o impulso de fazer algo para mostrar, para mudar». De facto, as coisas mudaram. No dia seguinte, 
o JN noticiava na capa: «Venda de sapos de loiça dispara.» Alguns comerciantes que ainda não sabiam que 
os ciganos tinham uma superstição com sapos ficaram a saber pelo filme, e foram esgotar os stocks de 
batráquios de porcelana. Um dia negro para quem acredita que os problemas sociais se resolvem à força 
de curtas ‑metragens humorísticas. Mas um bom dia para quem gosta de cinema, porque o filme é bom.

RiCaRdo aRaúJo PeReiRa, http://visao.sapo.pt/opiniao/ricardo ‑araujo ‑pereira/2016 ‑03 ‑10 ‑Um ‑portugues ‑um ‑frances ‑e ‑um ‑ingles ‑ 
operam ‑uma ‑importante ‑mudanca ‑socio ‑economica, publicado em 10 de março de 2016,  

consultado em 7 de novembro de 2016 (com supressões).
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	 	Com	esta	crónica,	Ricardo	Araújo	Pereira	pretende	demonstrar	que

	(A)	 o humor é a única arma dos fracos.
	(B)	 o humor pode influenciar escolhas políticas e comportamentos sociais.
	(C)	 os meios de comunicação social consideram que os humoristas têm muito poder e que isso  

é falso.
	(D)	 os meios de comunicação social consideram que os humoristas têm muito poder e que isso  

é verdade.

	 	A	expressão	«a	esse	nível»	(linha	9)

	(A)	 remete para a perspetiva académica dos programas de sátira política.
	(B)	 remete para a possibilidade de influenciar comportamentos e mudanças na sociedade.
	(C)	 sugere que Lewis Black considera que o humor e a política se situam em níveis distintos.
	(D)	 revela que Lewis Black considera que a sua atividade como humorista é superior à dos políticos.

	 	Ricardo	Araújo	Pereira	refere	-se	a	Lewis	Black,	Jon	Stewart	e	Stephen	Colbert

	(A)	 apesar de discordar da visão destes humoristas norte ‑americanos.
	(B)	 porque pretende mostrar um ponto de vista diferente do seu sobre a importância do humor.
	(C)	 porque estes norte ‑americanos influenciaram a forma como o humorista português vê o humor.
	(D)	 porque partilha da opinião destes humoristas norte ‑americanos relativamente ao poder do humor.

	 	No	terceiro	parágrafo	do	texto,	existe	ironia	em

	(A)	 «Mas já não havia nada a fazer.» (linha 19)
	(B)	 «O enorme poder político de Jon Stewart estava decretado.» (linhas 19 e 20).
	(C)	 «A estação de televisão Fox tentou criar um programa idêntico […], para equilibrar o poder do liberal 

The daily show.» (linhas 21 e 22)
	(D)	 «Sabes o que é assustador? Tu vais ter, de facto, influência nestas eleições.» (linha 24)

	 	Com	a	curta	-metragem	Balada de um batráquio,	a	realizadora	Leonor	Teles	[filha	de	pai	cigano]	
pretendeu

	(A)	 aliar o humor à transformação dos comportamentos em sociedade.
	(B)	 mostrar o desconcerto do mundo e contribuir para a mudança da sociedade.
	(C)	 contribuir para a aproximação entre as pessoas de etnia cigana e o resto da sociedade.
	(D)	 explorar, de forma humorística, crenças, superstições e preconceitos relacionados com as pessoas  

de etnia cigana.

	 	Em	«[a]	imprensa	levou	a	mal»	(linhas	30	e	31),	a	forma	verbal	tem	um	valor	aspetual

	(A)	 perfetivo.
	(B)	 imperfetivo.
	(C)	 iterativo.
	(D)	 genérico.

	 	A	frase	«“[a]	sério,	diga	-lhes	que	isso	é	uma	treta…”»	(linha	9)	tem	um	valor	modal

	(A)	 deôntico (com valor de obrigação).
	(B)	 deôntico (com valor de permissão).
	(C)	 epistémico (com valor de probabilidade).
	(D)	 apreciativo.

	 	Classifique	a	oração	«que	o	humor	é	a	arma	dos	fracos»	(linha	3).

	 	Identifique	o	mecanismo	de	coesão	textual	implicado	na	utilização	do	pronome	«os»	em		
«E	não	é	o	facto	de	recorrerem	ao	humor	que	os	torna	fortes.»	(linhas	4	e	5).	

	 	Identifique	a	função	sintática	desempenhada	pelo	constituinte	«pelas	pessoas»	(linha	13).
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GRUPO	III

«Não é fácil pensarmos em Portugal como um país bem‑humorado, praticante da ironia inteligente, ágil 
profanador das regras do bom comportamento, do bom senso e do bom gosto. Apesar de termos inventado 
as cantigas de escárnio e maldizer, apesar de termos tido um Camilo e um Eça e de sermos exímios praticantes 
da má‑língua no espaço privado, eis que no espaço público agimos como aquele monge que, no Nome da 
Rosa, de Umberto Eco, queima o livro sobre o riso por este ser herético.»

Joana eMídio MaRques, in «Livros que nos fazem rir, segundo Ricardo Araújo Pereira»,  
http://observador.pt/especiais/livros‑nos‑fazem‑rir‑segundo‑ricardo‑araujo‑pereira, 25 de janeiro de 2016.

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre as ideias expostas na citação acima apresentada.

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.	  Para efeitos de contagem, considera ‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs ‑se ‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.	  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 3

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO	I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada. 

A
Leia o texto.

Andam lentamente, mais do que se pode, como quem luta sem forças contra o vento, ou como quem 
caminha, também é possível, na pesada e espessa e dura água do mar. Mas não há água nem vento, só 
calor, na longa rua onde George volta a passar depois de mais de vinte anos. […]

Caminham pois lentamente, George e a outra cujo nome quase quis esquecer, quase esqueceu. […]
O rosto da jovem que se aproxima é vago e sem contornos, uma pincelada clara, e, quando os tiver, a 

esses contornos, ele será o rosto de uma fotografia que tem corrido mundo numa mala qualquer, que tem 
morado no fundo de muitas gavetas, o único fetiche de George. As suas feições ainda são incertas, salpi‑
cando a mancha pálida, como acontece com o rosto das pessoas mortas. Mas, tal como essas pessoas, tem, 
vai ter, uma voz muito real e viva, uma voz que a cal e as pás de terra, e a pedra e o tempo, e ainda a distân‑
cia e a confusão da vida de George, não prejudicaram. […]

Tão jovem, Gi. A rapariguinha frágil, um vime, que ela tem levado a vida inteira a pintar, primeiro à 
maneira de Modigliani, depois à sua própria maneira, à de George, pintora já com nome nos marchands das 
grandes cidades da Europa. Gi com um pregador de oiro que um dia ficou, por tuta e meia, num penhorista 
qualquer de Lisboa. Em tempos tão difíceis.

[…] Depois ambas dão um beijo rápido, breve, no ar, não se tocam, nem tal seria possível, começam a 
mover ‑se ao mesmo tempo, devagar, como quem anda na água ou contra o vento. Vão ficando longe, mais 
longe. E nenhuma delas olha para trás. O esquecimento desceu sobre ambas.

Agora está à janela a ver o comboio fugir de dantes, perder para todo o sempre árvores e casas da sua 
juventude, perder mesmo a mulher gorda, da passagem de nível, será a mesma ou uma filha ou uma neta 
igual a ela? Árvores, casas e mulher acabam agora mesmo de morrer, deram o último suspiro, adeus. […]

A figura vai ‑se formando aos poucos como um puzzle gasoso, inquieto, informe. Vê ‑se um pedacinho 
bem nítido e colorido mas que logo se esvai para aparecer daí a pouco, nítido ainda, mas esfumado. George 
fecha os olhos com a força possível, tem sono, volta a abri ‑los com dificuldade, olhos de pupilas escuras, 
semicirculares, boiando num material qualquer, esbranquiçado e oleoso.

À sua frente uma senhora de idade, primeiro esboçada, finalmente completa, olha ‑a atentamente. […] 
Tem as mãos enrugadas sobre uma carteira preta, cara, talvez italiana, italiana, sim, tem a certeza. A velha 
sorri de si para consigo, ou então partiu para qualquer lugar e deixou o sorriso como quem deixa um 
guarda ‑chuva esquecido numa sala de espera. O seu sorriso não tem nada a ver com o de Gi — porque 
havia de ter? —, são como o dia e a noite. Uma velha de cabelos pintados de acaju, de rosto pintado de 
vários tons de rosa, é certo que discretamente mas sem grande perfeição. A boca, por exemplo, está um 
pouco esborratada. […]

— Também tenho muitos encontros, eu. Não quero tê ‑los mas sou obrigada a isso, vivo tão só. Cheguei à 
ignomínia de pedir a pessoas conhecidas retratos da minha família. Não tinha nenhum, só um retrato meu, de 
rapariguinha. E retratos de amigos também. De amigos desaparecidos, levados pelas tempestades, os mais queri‑
dos, naturalmente. Porque… o tal crime de que lhe falei, o único sem perdão, a velhice.

[…] Ela pensa — sabe? — que com dinheiro ninguém está totalmente só, ninguém é totalmente 
abandonado. A velha Georgina já o deve ter esquecido. A velhice também traz consigo, deve trazer, um 
certo esquecimento das coisas essenciais, pensa. Abre os olhos para lho dizer, para lho pensar, para lho 
atirar em silêncio à cara enrugada, mas a velha já ali não está.

MaRia Judite de CaRvalHo, «George», in Conto português: séculos xix -xx — antologia crítica (coordenação de Maria Isabel Rocheta  
e Serafina Martins), Porto, Edições Caixotim, pp. 115 ‑120.
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	 	Demonstre	de	que	forma	se	concretiza,	no	texto,	a	metamorfose	da	figura	feminina.

	 	Comente	a	forma	como	o	narrador	faz	surgir	perante	a	protagonista	as	figuras	de	Gi	e	Georgina.

	 	Comente	a	expressividade	da	enumeração	e	do	polissíndeto	na	frase	seguinte:	«Mas,	tal	como	
essas	pessoas,	tem,	vai	ter,	uma	voz	muito	real	e	viva,	uma	voz	que	a	cal	e	as	pás	de	terra,		
e	a	pedra	e	o	tempo,	e	ainda	a	distância	e	a	confusão	da	vida	de	George,	não	prejudicaram.»	
(linhas	8	a	10).

B
Leia o poema. Se necessário, consulte a nota.

Mudam ‑se os tempos, mudam ‑se as vontades,
muda ‑se o ser, muda ‑se a confiança;
todo o mundo é composto de mudança,
tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
diferentes em tudo da esperança;
do mal ficam as mágoas na lembrança,
e do bem (se algum houve), as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
que já coberto foi de neve fria,
e, em mim, converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar ‑se cada dia,
outra mudança faz de mor espanto,
que não se muda já como soía.

luís de CaMões, Rimas, edição de Álvaro Júlio da Costa Pimpão,  
Coimbra, Atlântida Editora, 1973.

NOTA	

não se muda já como soía (verso 14) — já não se muda hoje como se costumava mudar.

	 	Explicite	a	visão	que	o	eu	poético	tem	da	mudança	na	vida	do	Homem	e	da	mudança	na	
natureza.

	 	Faça	a	análise	formal	do	poema,	tendo	em	conta	a	estrutura	externa,	a	métrica,	o	esquema	
rimático	e	a	rima.
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GRUPO	II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. 
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

Ultimamente, tenho voltado a tropeçar em múltiplas referências, espalhadas e diversificadas, sobre o 
nosso (português) tão característico conceito de saudade e sobre a valorização dos feitos que realizámos 
no passado. Não sei porquê, ou seja, não sei se essas referências têm aumentado mesmo ou se, por acaso, 
têm vindo mais frequentemente ter comigo. Não interessa. Escrevo para dizer que penso que o conceito de 
saudade que nos persegue tem o mesmo problema do sentido trágico de destino que tanto adoramos. 
Quer dizer: acho tão atentatório da liberdade endeusar o passado como acreditar que o destino está tra‑
çado. Mas gostaria de explicar o porquê retomando uma velha dicotomia filosófica.

Os conceitos de liberdade positiva e negativa foram popularizados por I. Berlin, embora tenha sido 
Kant — julgo eu — o primeiro a falar neles. Rapidamente, a liberdade negativa existe quando não temos 
entraves exteriores à nossa ação. Portugal, por exemplo, é um país onde os cidadãos têm muita liberdade 
negativa, são livres de se reunir, de se expressar (desde que não chamem palhaço ao presidente da Repú‑
blica), de constituir partidos e, claro, de votar. Em contrapartida, a liberdade positiva é uma liberdade que 
depende do nosso interior. Assim, tendo eu a liberdade negativa de me poder expressar, sou mesmo capaz 
de dizer o que penso? Por exemplo, sou capaz de discordar do meu partido? Sou capaz de apontar os 
defeitos da pessoa que amo? Sou capaz de questionar dogmas da minha religião? A liberdade negativa 
depende da sociedade, das leis; a liberdade positiva depende de nós próprios.

Se levarmos mais longe esta reflexão sobre os conceitos, e se nos concentrarmos na liberdade positiva, 
podemos pensar que também esta resulta do equilíbrio entre duas tensões dentro de nós: o que nós somos 
e o que algo ou alguém de outro quer que sejamos. Ou seja, entre o que queremos ou conseguimos ser e 
o que nos transcende, ou o que é mais forte e independente da nossa vontade.

Quer isto dizer que podem existir dois entraves à nossa afirmação própria, ativa e individual (liberdade 
positiva): o aceitamento passivo do passado ou do futuro. Num caso, estou condenado a repetir o que me 
ensinaram; no outro, sento ‑me à espera (a esperança — esse conceito também tão por nós valorizado) do 
que o futuro reservou para mim. E não tenho consciência de que o futuro depende das minhas ações nem 
de que o que me ensinaram foi a razão de grande parte dos males que me caem sobre as costas.

Nietzsche disse (tradução livre) esta frase: «Voltarmo ‑nos para o passado é então desviarmo ‑nos da 
vida, fazer triunfar o "instinto do medo" sobre o "instinto da arte".» Dizem ‑me: Nietzsche era louco. Mas cito 
outra frase sua: «E os que começaram a dançar foram considerados loucos por aqueles que não conseguiam 
ouvir a música.» Retenho a frase inicial porque entendo que opor o «instinto do medo» ao «instinto da arte» 
é absolutamente grandioso. Por duas razões.

Por um lado, porque a arte é uma arma de que os homens dispõem para ultrapassar os seus limites, a 
sua pequenez. De modo a criar o novo, o original e, ao mesmo tempo, o eterno. O que significa, realmente, 
inventar o futuro. Mas, mais importante, devemos ter a consciência de que a arte não é a única arma. Com 
efeito, está ao nosso dispor inventar uma sociedade nova, esquecendo grande parte do que herdámos. 
Pensar que chegou a altura de colocar os nossos filhos à frente dos nossos pais, de perceber que a nossa 
democracia é uma partidocracia, que a meritocracia não existe e que, como consequência, não há justiça 
social. E que a liberdade, pelo menos a positiva, está muito aquém do que é necessário.

Por outro lado, Nietzsche fala de medo. E eu acho que ele tem razão. Um dos grandes trunfos da 
«ditadura da cultura» (associada ao passado, à tradição, à religião, aos heróis míticos, etc.) é o medo. O medo 
do desconhecido, o medo da morte, o medo da diferença, o medo do risco. O que implica medo do futuro.

Eu também sou muito nostálgico às vezes. Aliás, aconselho a música neoclássica de dois grandes, e 
jovens, compositores: Max Richter e Jóhann Jóhannsson. Mas só sou nostálgico quando não estou a traba‑
lhar para o país ou a tentar mudar o mundo. Porque, nessas situações, não cedo ao «instinto do medo» e, 
portanto, não me escondo atrás das calças do pai. Sei que devo lutar para não deixar aos meus filhos um 
mundo semelhante ao que me deixaram a mim.

luís valente Rosa, http://visao.sapo.pt/opiniao/pelo ‑principio/2016 ‑10 ‑30 ‑Saudade ‑nao ‑rima ‑com ‑liberdade,  
publicado em 30 de outubro de 2016, consultado em 15 de novembro de 2016.
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	 	O	texto	apresenta	características	específicas	do	género	

	(A)	 exposição sobre um tema.
	(B)	 artigo de opinião.
	(C)	 apreciação crítica.
	(D)	 artigo de divulgação científica.

	 	O	autor	pretende	demonstrar	que	constitui	um	obstáculo	à	liberdade

	(A)	 a valorização do passado.
	(B)	 a crença na inevitabilidade do destino.
	(C)	 a aceitação passiva do passado e do futuro.
	(D)	 a existência de liberdade negativa, no sentido de Berlin e Kant.

	 	O	penúltimo	parágrafo,	relativamente	ao	parágrafo	anterior,

	(A)	 introduz um novo argumento.
	(B)	 ilustra o mesmo ponto de vista.
	(C)	 apresenta uma problematização.
	(D)	 confirma o ponto de vista anterior.

	 	Na	linha	29,	as	aspas	são	utilizadas	para	assinalar

	(A)	 citações.
	(B)	 expressões feitas.
	(C)	 o valor irónico de expressões.
	(D)	 o recurso a palavras invulgares.

	 	Em	«o	conceito	de	saudade	que	nos	persegue»	(linhas	4	e	5),	o	pronome	relativo	«que»	tem	como	
antecedente

	(A)	 «saudade» (linha 5).
	(B)	 «o conceito de saudade» (linhas 4 e 5).
	(C)	 «penso que o conceito de saudade» (linhas 4 e 5).
	(D)	 «o sentido trágico de destino que tanto adoramos» (linha 5).

	 	Na	linha	9,	o	travessão	duplo	é	utilizado	para

	(A)	 introduzir um aparte.
	(B)	 introduzir uma oposição.
	(C)	 apresentar uma explicação.
	(D)	 esclarecer uma ideia.

	 	O	conector	«[e]m	contrapartida»	(linha	12)	funciona	como	organizador	discursivo	e	tem	um	valor

	(A)	 aditivo.
	(B)	 explicativo.
	(C)	 copulativo.
	(D)	 contrastivo. 

	 	Identifique	a	função	sintática	desempenhada	pelo	constituinte	«que	nos	persegue»	(linha	5).

	 	Classifique	a	oração	«desde	que	não	chamem	palhaço	ao	presidente	da	República»	(linhas	11	e	12).

	 	Identifique	o	mecanismo	de	coesão	textual	implicado	na	utilização	do	conector	«[c]om	efeito»,	
nas	linhas	33	e	34.
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GRUPO	III

«A mudança é a lei da vida, e aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente irão,  
com certeza, perder o futuro.» 

JoHn F. kennedy (1917‑1963)

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas  
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre as ideias expostas na citação acima apresentada. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.	  Para efeitos de contagem, considera ‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs ‑se ‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.	 	Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Debate

A solidão é um tema comum aos contos «Sempre é uma companhia», de Manuel da Fonseca, e «George»,  
de Maria Judite de Carvalho. Na era da comunicação, porém, em que temos a sensação de estar sempre 
ligados aos outros, as redes sociais permitem, em parte, atenuar esse sentimento. 
O Facebook é a rede social mais utilizada no mundo. Mas quais são as suas consequências? De que forma  
o Facebook está a mudar a sociedade? 
Proceda ao visionamento de um excerto do debate sobre os prós e os contras do Facebook, do programa  
Prós e contras, da RTP1. 
Durante o visionamento, tome notas das ideias mais importantes apresentadas por cada interveniente e registe 
os aspetos do debate que lhe pareçam mais significativos. Depois, responda à questão que se segue.

	 	Ordene	os	itens	seguintes,	tendo	em	conta	a	ordem	pela	qual	surgem	no	debate.

	(A)	 São aspetos negativos: a perda de autenticidade das pessoas e a perda de privacidade.

	(B)	 O Facebook começou por ser uma rede social, mas hoje é uma ferramenta completa, que também  
é uma rede social. É uma ferramenta que nos permite telefonar, que permite às empresas fazer um 
atendimento aos clientes,… Este contacto gratuito é uma forma de expandir a presença do Facebook 
no futuro.

	(C)	 O futuro é a comunicação móvel.

	(D)	 Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode intervir na sociedade, ainda que a rádio e a televisão  
a dispensem. Antes só falava quem a comunicação social decidia que podia ou devia falar.

	(E)	 Quando criamos uma conta, assinamos um longo contrato, segundo o qual tudo o que pomos  
no Facebook pode ser memorizado e utilizado.

	(F)	 A solidão não é estar sozinho, mas a ausência de solidariedade.

	(G)	 Todos sentimos solidão, porque não fomos habituados nem educados para viver sozinhos.  
O Facebook permite ‑nos ter a ilusão — ainda que a ilusão — de que estamos acompanhados,  
e isto é muito agradável para qualquer pessoa.

	(H)	 Rita Ferro não concorda totalmente quanto à falsidade associada ao Facebook, pois considera que  
é possível ser ‑se falso durante algum tempo, mas não sempre.

	 (I)	 Todos temos máscaras. Não precisamos do Facebook para termos máscaras.

	(J)	 Diante do computador, mesmo com o Facebook, as pessoas isolam ‑se, pois deixam de ir ao encontro 
do outro.

1
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FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Artigo	de	opinião

PORTUGAL FELIZ? VISITE AGOSTO NO FACEBOOK
luís PedRo nunes 13.08.2016

Quem tenha estado a trabalhar nesta quinzena de agosto e espreitado o Facebook pôde acompanhar 
ao pormenor as férias de muitos portugueses. Com uma particularidade: foram todas, mas todas, extraor‑
dinárias, fantásticas, cheias de momentos inesquecíveis; o mar esteve sempre azul ‑turquesa, as bebidas 
geladas, a areia dourada (benditos filtros, há já um que elimina as multidões à beira ‑mar). As fotos não 
mentem. Os murais do Facebook escorrem sorrisos bronzeados, corações ao sunset, grupos que irradiam 
aquela luz interior da amizade. E, contudo, contudo, alguns deles até conheço. Dá ‑se o caso de até saber, 
por conversar antes de partirem, que estavam com «depressões e problemas», coisas graves, tretas sérias, 
vidas madrastas. E olha ‑os agora. O Facebook passou a ser uma encenação de uma vida ficcional que acei‑
tamos sem questionar. O piorzito é que o Facebook (e Instagram) passou a ser uma tentativa de destabilizar 
o outro que não foi, o que ficou a trabalhar — o que acaba por ser um viver para o chefe que detestamos 
—, para a amiga que admiramos, para o ex que está bem, enfim. Ninguém posta que isto está a ser uma 
miséria, os preços são péssimos, estou a detestar. Nada. Tudo happyyyyy. Corre ‑se o feed. Não é possível que 
haja tanta gente feliz à beira ‑mar. Aliás, basta frequentar praias para o constatar. Pelo resultado, cada vez 
mais se avoluma a tese de as redes sociais se estarem a tornar um instrumento para preservar uma felici‑
dade ficcionada, criada para servir aos «amigos». Presentes e futuros. Um acervo de vivências exuberantes.

Esta é uma hipótese já aqui descrita a propósito do «Medo de Ficar de Fora» (ou FoMo), que obriga a 
estar sempre a ir ao telemóvel tentar ver o que os amigos estão a fazer. Não estejam eles a divertir ‑se por 
nós. A ida para férias é um medo maior. As minhas férias têm de parecer melhores do que as dos outros. 
Tudo isto é causa de ansiedade social.

Numa altura da vida deixei de comprar artesanatos nas viagens. Um stresse. Era mais um penduricalho 
para a prima da prima. Recentemente, as fotos de telemóveis vieram preencher esse espaço de ansiedade 
cumulativa. Era absolutamente necessário a foto no local, para postar. O Facebook assim o exigia. Mais uma 
vez deixava de ser algo para nós (a viagem), para passar a ser para o outro. E a angústia: perdi aquele local. 
Ou seja: não tirei lá uma foto.

As redes sociais e os telemóveis têm tido um impacto poderoso em todo o planeta, que estamos a 
tentar compreender. E que passa também por esta patética necessidade de representação de felicidade e 
controlo sobre a felicidade dos que nos estão próximos, além da dimensão global da comunicação que nos 
ultrapassa. Basta imaginar que não há praticamente aldeia de África sem serviço de telemóvel. Há rede, há 
cartões. O que se vende é a energia para recarregar o telemóvel, dado que não há eletricidade, sequer. Esta 
impossibilidade da não comunicação é algo que ainda não assimilamos e não percebemos. Não trouxe 
desenvolvimento, mas frustração às tribos de telemóvel, mas sem saneamento ou furo de água. Voltando 
ao que perturba no quotidiano: esta utilização das redes como uma certa representação de felicidade 
encenada em competição com os amigos. Mas é esta «ilusão hipócrita» algo típico das redes? É neste ponto 
que os «pouco dados» às redes sociais costumam sacar do argumento dos «amigos verdadeiros» do 
«mundo real».

Lia preguiçosamente o New York Times de domingo quando um título puxou por mim: «Será que os 
seus amigos gostam verdadeiramente de si?» A mais recente investigação que envolve neurociência, psicó‑
logos e cientistas comportamentais de todo o tipo, com a chancela do MIT, garante que há uma grande 
desconexão entre muitos daqueles a quem chamamos amigos e o que eles pensam de nós. Ou seja, há um 
grande mal ‑entendido sobre os que se consideram nossos amigos. Aqueles que habitam o mundo em que 
vivemos e interagem connosco nem sempre têm a ideia que nós achamos que eles têm de nós. Apenas, 
para aí, metade dos que consideramos nossos amigos responde na mesma moeda. Alguns deles nem 
sequer nos gramam.

5

10

15

20

25

30

35

40



37ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

Contos

2
UNIDADE

Acontece que hoje se utiliza a expressão «fulano de tal é meu amigo» no sentido em que se usa a 
pessoa como um «investimento ou um bem móvel de futura utilização transacionável», perdendo ‑se a 
noção do que é a amizade. Sicrano é apresentado publicamente como meu amigo porque me interessa 
para algo. É por isso natural que muitos não se revejam nesse estatuto, até porque aplicam as mesmas 
normas a outros. Por alto, metade das pessoas que consideremos amigas não acham que o são — diz o tal 
estudo. Usam o termo como peças cumulativas de estatuto. Ao dizer «sou amigo de fulano X», estou a 
valorizar ‑me (mesmo que o X me ache um idiota).

Tudo isto é triste. Mas a vida é triste. E em agosto tudo passa. Irei para a praia saltar e rir para a foto do 
Facebook. (E estará um cínico em casa a escrever uma crónica sobre o assunto e a desmascarar a marosca, 
mas a mostrar que é igual aos outros.)

http://expresso.sapo.pt/opiniao/2016 ‑08 ‑13 ‑Portugal ‑feliz—Visite ‑agosto ‑no ‑Facebook,  
consultado em 22 de novembro de 2016.

	 	Para	responder	a	cada	um	dos	itens,	de	1.1	a	1.7,	selecione	a	opção	correta.	Escreva,	na	folha		
de	respostas,	o	número	de	cada	item	e	a	letra	que	identifica	a	opção	escolhida.

1.1	 Neste texto, o autor pretende
	 	 (A)	 comentar as relações de amizade no Facebook.
	 	 (B)	 criticar o uso do Facebook durante o mês de agosto.
	 	 (C)	 criticar e satirizar a encenação da felicidade e da amizade no Facebook e na vida real.
	 	 (D)	 refletir sobre o impacto das redes sociais e dos telemóveis nas relações humanas.

1.2	 Na frase «As fotos não mentem.» (linhas 4 e 5), está presente
	 	 (A)	 a ironia.
	 	 (B)	 o sarcasmo.

	 	 (C)	 uma hipálage.
	 	 (D)	 um eufemismo.

1.3	 Ao afirmar «perdi aquele local» (linha 23), o autor
	 	 (A)	 lamenta não ter tirado uma fotografia num dado local.
	 	 (B)	 lamenta não ter estado num dado local.
	 	 (C)	 utiliza o discurso indireto livre.
	 	 (D)	 recorre à ironia.

1.4	 A frase «[m]as é esta "ilusão hipócrita" algo típico das redes?» (linha 33), relativamente à anterior,
	 	 (A)	 corrobora uma ideia.
	 	 (B)	 constitui uma exemplificação.
	 	 (C)	 apresenta uma condição.
	 	 (D)	 expressa uma oposição.

1.5	 No quarto parágrafo, o autor
	 	 (A)	 contrasta a forma de utilização do telemóvel em África e no resto do mundo.
	 	 (B)	 manifesta surpresa pelo facto de não haver redes de telemóvel em muitos locais em África.
	 	 (C)	 	considera que existe uma boa compreensão das repercussões das redes sociais e dos telemóveis 

em todo o mundo.
	 	 (D)	 	salienta o facto de, em muitos pontos de África, não haver eletricidade nem água, mas haver 

redes e cartões de telemóveis.

1.6	 O quinto parágrafo do texto, relativamente à frase anterior,
	 	 (A)	 introduz uma nova ideia.
	 	 (B)	 desenvolve a mesma ideia.
	 	 (C)	 estabelece uma analogia.
	 	 (D)	 expressa uma generalização.

1.7	 Com a afirmação «([e] estará um cínico em casa a escrever uma crónica sobre o assunto e a 
desmascarar a marosca, mas a mostrar que é igual aos outros)» (linhas 52 e 53), o autor

	 	 (A)	 sugere que as críticas ao Facebook são habituais.
	 	 (B)	 anuncia que, em agosto, escreverá sobre outro assunto.
	 	 (C)	 demonstra a intenção de voltar a escrever sobre o mesmo assunto, mas sob uma nova perspetiva.
	 	 (D)	 revela que a crítica que faz aos outros se aplica também a ele próprio.
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FICHA DE ESCRITA

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Texto	de	opinião

Partindo da sua leitura dos contos desta unidade didática, redija um texto de opinião bem estruturado, com 
um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas palavras, em que se refira àquele que foi para si mais 
marcante, justificando a sua escolha. Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois 
argumentos e ilustre cada um deles com, pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.	  Para efeitos de contagem, considera‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs‑se‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.	  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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Correção	das	Fichas

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 1

GRUPO	I	(Cenários	de	resposta)

A

	 	O espaço circundante é experienciado como asfixiante, pois o protagonista, Batola, sente ‑se incapaz de 
fugir à realidade quotidiana («tem de olhar todos os dias o mesmo»). É um espaço marcado pela pobreza 
e pelo isolamento físico, psicológico e social, bem representado nas casas da aldeia de Alcaria — poucas 
habitações, afastadas entre si e pobres (note ‑se a expressividade do diminutivo e da dupla adjetivação  
em «quinze casinhas desgarradas e nuas») —, casas que mal se veem, confundindo ‑se com o resto da 
paisagem («de sumidas que estão no fundo dos córregos»). 
Mesmo para lá de Alcaria, é impossível escapar à solidão («para qualquer parte que volte os olhos, 
estende ‑se a solidão dos campos») e a um silêncio que se prolonga no espaço e no tempo («Um silêncio 
que caiu, estiraçado por vales e cabeços, e que dorme profundamente»). O espaço em redor da aldeia 
contribui para acentuar ainda mais a sensação de asfixia e de solidão, uma vez que a localidade é cercada, 
como se fosse aprisionada, por planícies que parecem não terminar e surgem despovoadas, também  
elas sem vida («Oh, que despropósito de plainos sem fim, todos de roda da aldeia, e desertos!»).

	 	Na primeira frase do segundo parágrafo, em «Carregado de tristeza», existe uma personificação do 
entardecer, como se a tristeza e o tédio sentidos por Batola (e pela restante população) se estendessem 
ao próprio momento do dia; esta sugestão é realçada pela anteposição do grupo adjetival, que apresenta 
primeiro a característica, valorizando ‑a, e só depois o objeto. Na primeira frase, há ainda uma hipérbole 
(«o entardecer demora anos»), acentuando a lentidão da passagem do tempo nesta aldeia do Alentejo. 
No segundo período, os animismos — agora da noite, que «vem de longe, cansada», e da «magoada 
penumbra» — realçam o tédio e o sofrimento da população e anunciam também a exaustão dos 
ceifeiros referidos no parágrafo seguinte — as «figurinhas dobradas [que vêm] pelos atalhos», regressando 
do campo diretamente para as suas casas. Surge igualmente uma hipérbole («o mundo parece que vai 
ficar para sempre naquela magoada penumbra», que acentua, também aqui, a lentidão da passagem  
do tempo em Alcaria, o sofrimento da população e a incapacidade desta de escapar a uma vida 
monótona, pobre e isolada do resto do mundo.

	 	O carro atrai as mulheres e as crianças que estavam em Alcaria, pois «[f]azia anos que tal se não dava na 
aldeia», e é o primeiro sinal do «extraordinário acontecimento» que vai ser a chegada da telefonia à aldeia. 
Depois de os ceifeiros regressarem dos campos, os habitantes de Alcaria, em vez de ficarem em casa, 
dirigem ‑se, curiosos, para a venda de Batola, «com um olhar admirado», e aí ouvem as notícias da guerra 
até ao fim da emissão; jantam rapidamente e voltam à venda, onde ficam até muito tarde, regressando a 
casa «numa grande animação». A telefonia ajuda, pois, a ligar os habitantes de Alcaria ao resto do país  
e do mundo («Todos sabem o que acontece fora dali»), a aproximá ‑los entre si («E sentem que não estão  
já tão distantes as suas pobres casas. Até as mulheres vêm para a venda depois da ceia») e a apreciar  
«as melodias que vêm de longe até à aldeia, e que são tão bonitas!…»). 
Com a chegada da telefonia à aldeia, o quotidiano monótono e triste de uma população que vive 
cansada e isolada torna ‑se menos duro e pesado.

1

2

3



40 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

2
UNIDADE

Co
nt

os

B

	 	4.1	 	A donzela — que espera o namorado («amigo») na ermida do ilhéu de «Sam Simion» —, porque  
o tempo passa, o «amigo» não chega («eu atendend’o meu amigu’!») e a maré vai subindo («e 
cercarom ‑mi as ondas, que grandes som», v. 2 / «cercarom ‑mi as ondas grandes do mar», v. 5), sem 
que haja alguém que a transporte do ilhéu para a enseada («non ei i barqueiro, nem remador», v. 8),  
é dominada pelo receio de que o namorado não chegue («E verrá?») e de morrer sozinha no mar 
(«morrerei eu fremosa, no mar maior», v. 14 / «morrerei eu fremosa no alto mar», v. 17), revelando 
angústia crescente e, por fim, desespero.

	 	5.1	 	Existe, com efeito, um crescendo de intensidade na situação vivida pela donzela. No primeiro par de 
coblas, a donzela exprime receio por ter sido cercada pelas ondas. No segundo par de coblas, refere‑
‑se, além disso, à subida da maré e ao facto de estar sozinha, sem ninguém que a ajude. No terceiro 
par de coblas, alude novamente ao seu isolamento e refere ‑se, agora, à morte iminente. 
Este crescendo de intensidade dramática é realçado pelos seguintes elementos estilísticos: a 
repetição do refrão ao longo do texto («eu atendend’o meu amigu’! E verrá?»), assim como a estrutura 
paralelística perfeita, sugerindo que a donzela espera o amado com uma ansiedade, obsessão e 
angústia crescentes; o emprego do gerúndio no refrão («atentend'»), que realça o prolongamento  
da espera; o predomínio de formas verbais do pretérito no primeiro par de coblas («Sedia ‑m'eu», 
«cercarom ‑mi»), que dá lugar, no segundo par, ao presente («ei», «sei») e, no terceiro par, ao presente e 
ao futuro («ei», «sei», «morrerei») — uma progressão temporal que evidencia o crescendo da situação 
dramática e dos sentimentos da donzela.

GRUPO	II

	 	(B) 	 	(A) 	 	(B) 	 	(D) 	 	(C) 	 	(D) 	 	(C)

	 	Oração subordinada adverbial final.

	 	Valor modal epistémico (com valor de probabilidade).

	 	Sujeito.

GRUPO	III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se 
as principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).
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FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 2

GRUPO	I	(Cenários	de	resposta)

A

	 	As duas personagens são ligadas, em primeiro lugar, por um ódio recíproco: o Dr. João Pedro Bekett, 
ansioso por tratar os transeuntes que lhe pareciam doentes, não gostava que o semaforeiro o impedisse 
de atravessar a rua; Ramon, contrariado por o médico querer interferir no seu trabalho, «daí por diante, 
passou a dificultar a passagem ao doutor». 
Embora exerçam profissões muito diferentes e pertençam a estratos sociais distintos, apresentam em 
comum uma paixão pelo trabalho que exercem, ao qual se dedicam inteiramente: Ramon (como  
os seus descendentes semaforeiros), apesar do modesto vencimento, tinha um «amor à profissão»  
e esmerava ‑se na manutenção e na preservação do semáforo movido a pedal; e o Dr. João Pedro Bekett 
«transbordava de espírito de missão», bem patente na pressa que muitas vezes tinha em atravessar a rua, 
preocupado com a saúde de alguns transeuntes. 
Por fim, ambos tiveram filhos e netos (e sabemos que, no caso do semaforeiro, também um bisneto)  
que exerceram a mesma profissão que os pais: Ximenez, Asdrúbal e Paco, na família dos semaforeiros; 
João e Paulo, na família dos médicos.

	 	O processo de caracterização das duas famílias é, de facto, diferente. Embora conheçamos os nomes  
das várias gerações de semaforeiros, esta família é caracterizada de forma coletiva (excetua ‑se uma breve 
referência sobre Ramon no fim do primeiro parágrafo), como evidencia a descrição feita no segundo 
parágrafo. Sabemos que todos os semaforeiros executam o seu trabalho com grande zelo, «pelo amor  
à profissão», apesar do modesto vencimento, e que se preocupam em conservar o semáforo movido  
a pedal, mas nada distingue os semaforeiros entre si. 
Já a família dos médicos é caracterizada de forma individualizada: no quarto parágrafo, é feita a descrição 
do Dr. João Pedro Bekett, «pai de filhos e médico singular», que chegara «de Coimbra com boa fama»  
e «[a]ndava pelas ruas a interpelar os transeuntes»; no quinto parágrafo, a do seu filho, o Dr. João,  
«médico muito modesto» que gostava de «encandear Ximenez com um espelho colorido»; nos sexto  
e sétimo parágrafos, o narrador apresenta o neto, o Dr. Paulo, que «era muito explicativo» e que,  
no fim das consultas, incentivava os clientes a acirrar o semaforeiro.

	 	São exemplos de ironia:
	 •  a referência ao processo de seleção do semaforeiro, em que fora escolhido «um galego chamado 

Ramon, que era familiar do proprietário dum bom restaurante e nunca tinha pedalado na vida» — 
sugerindo que, na escolha do candidato, não tinham sido considerados os requisitos necessários mas  
o interesse em usufruir do «bom restaurante»;

	 •  o comentário «[f]elizmente, nunca coincidiram descendentes casadoiros. Piora sempre os resultados», 
que alude às famosas histórias de amor que tiveram um final trágico, devido aos conflitos entre famílias, 
como a de Romeu e Julieta, de Shakespeare, ou a de Simão e Teresa, de Amor de perdição;

	 •  o comentário «[u]ma tarde, Asdrúbal levantou mesmo a mão e o doutor encurvou ‑se e enrijou o passo», 
sugerindo alguma cobardia por parte do Dr. Paulo, apesar de este insultar e irritar Asdrúbal com um 
espelho.

B

	 	Perante a crítica de uma mulher («dona») que se lamentara pelo facto de o trovador não a ter louvado à 
maneira provençal («fostes ‑vos queixar / que vos nunca louvo em meu cantar», vv. 1 ‑2), este responde ‑lhe 
dizendo que lhe dedicará, então, uma cantiga («mais ora quero fazer um cantar / em que vos loarei toda 
via», vv. 3 ‑4). No entanto, o anúncio de que a vai elogiar é claramente irónico: em vez de a louvar numa 
cantiga de amor, o sujeito poético, parodiando as convenções desse tipo de cantigas, zomba da «dona», 
que, por não apresentar características físicas e psicológicas que justifiquem o louvor, é descrita 
repetidamente, de forma violenta e sarcástica, como «fea, velha e sandia».
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	 	Ao longo de toda a composição poética, em posição anafórica (no primeiro verso de cada estrofe),  
a apóstrofe «dona fea» / «Dona fea» confere destaque ao alvo e destinatário da sátira. Tem especial 
importância a ironia, presente nos terceiro, quarto e quinto versos de cada estrofe (quando o sujeito 
poético anuncia que vai «louvar» a «dona»), valorizada pela utilização repetida de palavras da família  
de «louvor» — «loaçom» (v. 11) e várias formas do verbo «louvar» («louvo», v. 2; «loarei», vv. 4 e 16; «loar»,  
vv. 5 e 10; «loe», v. 9; «loei», v. 13) —, as quais acentuam o contraste entre o louvor que o sujeito poético 
anuncia e a crítica agressiva e sarcástica que acaba por fazer no verso do refrão: «dona fea, velha e sandia!» 
Neste, é de assinalar: o facto de o início do verso retomar a expressão «dona fea», que abre cada estrofe, 
salientando o alvo da crítica e a sua fealdade; a tripla adjetivação, que realça os defeitos da «dona» criticada, 
tanto no plano físico («fea» e «velha») como no plano psicológico («sandia»); a exclamação, que acentua  
a agressividade e o sarcasmo da descrição da «dona».

GRUPO	II

	 	(C) 	 	(B) 	 	(D) 	 	(B) 	 	(D) 	 	(A) 	 	(A)

	 	Oração subordinada substantiva completiva.

	 	Coesão gramatical referencial.

	 	Complemento agente da passiva.

GRUPO	III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se 
as principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 3

GRUPO	I	(Cenários	de	resposta)

A

	 	A metamorfose da figura feminina concretiza ‑se quando a protagonista, num regresso à vila natal (caminha 
«na longa rua onde […] volta a passar depois de mais de vinte anos») que a leva a recordar intensamente  
a sua juventude, encontra Gi, aquela que fora em jovem, que lhe lembra um ambiente do qual se afastara  
e que procura esquecer («e a outra cujo nome quase quis esquecer, quase esqueceu») — um passado  
do qual conservara apenas uma fotografia de si própria, que traz sempre consigo («que tem corrido mundo 
numa mala qualquer, que tem morado no fundo de muitas gavetas, o único fetiche de George»). Depois  
de se confrontar com o passado, George é levada a projetar ‑se no futuro, encontrando ‑se com uma 
«senhora de idade», a «velha Georgina», que lhe fala de solidão e da velhice.

	 	Gi e Georgina aparecem de forma progressiva, como retratos que vão sendo construídos, porque são  
o resultado da imaginação de uma pintora («já com nome nos marchands das grandes cidades da Europa»). 
No caso de Gi: «O rosto da jovem que se aproxima é vago e sem contornos, uma pincelada clara»,  
e «[a]s suas feições ainda são incertas». Quanto a Georgina: «A figura vai ‑se formando aos poucos como  
um puzzle gasoso, inquieto, informe. Vê ‑se um pedacinho bem nítido e colorido mas que logo se esvai 
para aparecer daí a pouco, nítido ainda, mas esfumado.» e «uma senhora de idade, primeiro esboçada, 
finalmente completa».
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	 	Na segunda parte da frase, a enumeração e o polissíndeto (pelas cinco ocorrências da conjunção 
coordenativa «e») dão ênfase ao facto de o passado de George se tornar novamente real e muito 
presente, apesar de a protagonista ter procurado esquecê ‑lo (ou enterrá ‑lo sob «cal», «pás de terra»  
e «pedra») e de todo o tempo que decorrera desde então.

B

	 	A visão da mudança na vida do Homem é profundamente negativa: as mutações são constantes, não 
correspondem às expectativas («Continuamente vemos novidades, / diferentes em tudo da esperança;», 
vv. 5 ‑6) e são geradoras de sofrimento — a memória de factos negativos e a saudade dos factos positivos 
(«do mal ficam as mágoas na lembrança, / e do bem (se algum houve), as saudades», vv. 7 ‑8) —, 
conduzindo a um desencanto perante a vida («muda ‑se a confiança», v. 2), e a própria mudança já não 
ocorre como no passado — «não se muda já como soía», v. 14. 
Já a visão da Natureza é perspetivada de forma positiva, pois é cíclica e natural, uma vez que a primavera 
se segue ao inverno («O tempo cobre o chão de verde manto, / que já coberto foi de neve fria,», vv. 9 ‑10).

	 	O poema é um soneto (constituído por duas quadras e dois tercetos), em versos decassilábicos, seguindo 
o esquema rimático abba / abba / cde / cde, com rima interpolada e emparelhada nas quadras e rima 
interpolada nos tercetos.

GRUPO	II

	 	(B) 	 	(C) 	 	(A) 	 	(A) 	 	(B) 	 	(A) 	 	(D)

	 	Modificador restritivo do nome.

	 	Oração subordinada adverbial condicional.

	 	Coesão interfrásica.

GRUPO	III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se 
as principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).
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FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL
(Duração do debate: 22 minutos [04:33 ‑26:30])

Transcrição:	

Fátima	Campos	Ferreira: Dr. Marinho e Pinto, porque é que o senhor é contra o Facebook?

Marinho	e	Pinto: Dizer que sou contra talvez seja um pouco exagero. Eu não sou praticante dessa 
nova religião, ou dessa nova ideologia, ou dessa nova forma de participar na vida coletiva. Eu 
tenho graves dúvidas, graves apreensões acerca dos benefícios do Facebook. Tem, naturalmente, 
benefícios, mas tem desvantagens, que são muito…

Fátima	Campos	Ferreira: Quais são essas desvantagens?

Marinho	e	Pinto: Olhe, há uma perda de autenticidade nas pessoas. Aquilo que as pessoas são… São 
aquilo que elas põem no Facebook. E aquilo que elas põem nas redes sociais condiciona a sua 
própria atitude, até na sua intimidade, na sua vida privada. Condiciona o próprio debate, porque  
é um debate que, muitas vezes, não é privado, e diz ‑se aquilo que se pensa que vai ter mais likes, 
mais aprovações, e não aquilo que muitas vezes sentimos. Eu já participei até num programa seu, 
«Prós e contras», já não sei a propósito de quê, mas ao meu lado estava um jornalista, muito 
conhecido, que estava com um iPhone, no Facebook, e o que ele recebia condicionava as suas 
próprias intervenções no debate. […] Portanto, há uma perda de autenticidade. As pessoas deixam 
de ser pessoas e passam a ser personagens, permanentemente personagens — como sabe, na 
teoria clássica, uma personagem é uma pessoa que fala através de máscaras […] — e depois o 
Facebook significa que pessoas não tão preparadas como o Dr. José Magalhães ou a Dr.ª Rita Ferro 
podem dar dimensões da sua vida de que mais tarde se vão arrepender. Hoje, o Facebook 
generalizou ‑se… Há pessoas que chegam atrasadas ao emprego, de manhã, porque passam  
a noite no Facebook […]. Não é uma coisa de namoro […]. É muito mais do que isso. Deforma  
as pessoas impreparadas para lidar com esses instrumentos. Deforma ‑as. Há um fascínio enorme 
pela importância deste continente e não há preocupação com a relevância do conteúdo. A Internet 
e as redes sociais têm um impacto na vida coletiva e nas vidas individuais superior ao que teve  
a [invenção] da imprensa por Gutenberg.

Fátima	Campos	Ferreira: Na sua opinião, tem um impacto que pode ser muito negativo também.

Marinho	e	Pinto: Muito.

Fátima	Campos	Ferreira: E mais negativo do que teve a imprensa no seu tempo?

Marinho	e	Pinto: A imprensa foi negativa para o poder, para os poderes absolutos, para os tiranos, 
porque, na verdade, foi uma forma de difundir ideias, de generalizar o livro como instrumento  
de cultura. […]

Fátima	Campos	Ferreira: Rita Ferro…

Rita	Ferro: Eu começo logo pelos prós, um democrático e outro humano. O democrático é que, pela 
primeira vez, nós temos esta total independência dos media para expressar a nossa opinião. 
Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode intervir na sociedade, ainda que a rádio e a televisão 
a dispensem. E isto, para mim, é uma enorme aquisição. Dantes só falava quem os critérios dos 
media decidissem. Agora, qualquer pessoa tem essa oportunidade. A segunda razão, que para mim 
é a mais importante, é aquela que deverá ser mais estudada, é a questão da solidão. As pessoas 
não gostam de admitir que têm solidão e veem a solidão como um sinal de fracasso. Ou porque 
não tem amigos, ou porque vive isolado,… E não é verdade. Eu acho que é uma coisa inerente ao 
ser humano. Todos temos solidão, mesmo que a nossa rede de amigos verdadeira seja enorme, 
podemos sentir uma grande solidão, porque não fomos habituados nem educados para viver 
sozinhos. O Zuckerberg não criou uma necessidade. Havia esta necessidade. Nós temos a ilusão, 
ainda que a ilusão, de termos companhia, e isto é muito agradável para qualquer pessoa. […]  
E, se queres que eu te diga, ao fim destes anos todos, eu noto, por exemplo, os portugueses mais 
calmos, porque estão em constante catarse, e isso é muito bom. Nem que seja para dizer «parti 
um braço» ou «fui humilhado num serviço público». […]
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Fátima	Campos	Ferreira:	As redes sociais aliviam esse sentimento? Ou há uma falsa ideia de partilha?

Rita	Ferro: Eu acho que aliviam. Isso da falsidade de que o Dr. Marinho e Pinto falou… Pode ‑se ser falso 
durante algum tempo, mas não se pode ser falso sempre. E em relação às próprias personas, eu 
acho isso muito interessante. Tem um efeito ótimo. Todos nós temos máscaras. Não precisamos do 
Facebook para ter máscaras. Eu sou uma pessoa aqui e sou outra em casa. Não haja ilusões. Estou 
aqui condicionada por mil coisas. O facto de podermos exercer essa heteronímia livremente é 
muito bom. Já havia isso nos chats… […] Tudo isso é fascinante. Sou completamente apologista 
do Facebook, ainda que perfeitamente consciente.

Fátima	Campos	Ferreira:	O Facebook e as redes sociais colmatam esse sentimento de solidão? Ou é 
apenas uma ilusão aparente? Como é que vê este impacto?

Padre	Nuno	Rosário	Fernandes: Eu penso que, de facto, pode haver uma ilusão neste colmatar do 
sentimento de solidão. É certo que há muita gente que está em casa, […] só. E pode parecer que  
o Facebook está a enquadrá ‑las, a colocá ‑las no mundo, mas elas estão cada vez mais isoladas, 
porque deixa de haver um sentido da relação com o outro. Deixa de haver uma procura, o querer 
ir ao encontro do outro. E este tem sido um aspeto que a Igreja tem defendido, e o próprio Papa 
Francisco, agora na mensagem que publicou em janeiro, para o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, fala precisamente desta dimensão das redes sociais e aponta para este sentido do 
encontro. A rede social deve ser utilizada com o sentido da responsabilidade, mas com esta 
dimensão de querer estabelecer o encontro.

Fátima	Campos	Ferreira: As pessoas utilizam as redes sociais, muitas vezes, também para colocar 
fotografias, para falar com amigos que não veem há muito tempo, para dizer banalidades, para ter 
essa ideia de não estarem sozinhas… Isto faz sentido para si?

Padre	Nuno	Rosário	Fernandes: Consigo compreender, mas sinto que é um contínuo isolar ‑se. 
As pessoas podem sentir solidão, mas, ao colocarem ‑se diante do computador, ali, sozinhas… estão a 
fechar ‑se em si mesmas. Acabam por não criar espaço para uma abertura que as aproxima dos outros.

Fátima	Campos	Ferreira: No fundo, defende a utilização das redes sociais num perfil mais institucional 
— por exemplo, da parte da Igreja, na forma do apostolado. É isso? E não mais do que isso?

Padre	Nuno	Rosário	Fernandes:	A Igreja, desde o início, e não só com as redes sociais, mas com a 
própria Internet… e a Igreja tem sido pioneira nesta presença na Internet, não só a Santa Sé, mas 
todas as dioceses do mundo. Eu estou aqui enquanto representante do Patriarcado de Lisboa…  
O próprio Patriarcado usa as redes sociais, com um perfil institucional que procura chegar às 
pessoas e estar atento…

Fátima	Campos	Ferreira: É uma espécie de novo apostolado.

Padre	Nuno	Rosário	Fernandes: Um novo apostolado. É uma forma de estar presente. E a Igreja  
é chamada a isto mesmo, a Igreja é chamada a estar onde estão os homens.

Fátima	Campos	Ferreira: Mas receia aquilo que considera uma falsa ideia de convívio.

Padre	Nuno	Rosário	Fernandes: Uma falsa ideia de convívio e também uma falsa ideia daquilo que  
a pessoa é. Aquilo que há pouco o Dr. Marinho e Pinto focava… A pessoa, a certa altura, cria um 
perfil falso. Vemos na Internet, muitas vezes, perfis falsos, porque as pessoas, muitas vezes, querem 
dar a entender o que não são.

Fátima	Campos	Ferreira: A verdade, José Magalhães, é que muitas vezes as redes sociais são utilizadas 
para caluniar, para difamar, para insultar, para agredir, também… Isso é verdade…

José	Magalhães:	Há homens e mulheres, e adolescentes e crianças, etc., a usar redes. Eu acho que nós 
estamos a entrar no fundo da matéria sem antes entrarmos na definição da matéria. Estamos a 
falar de uma plataforma de comunicação humana, de acesso gratuito, […]. O futuro é a 
comunicação móvel. Aquilo que, no futuro, será a maneira natural, banal, simples, de aceder à 
Internet é um pequeno telemóvel, cada vez mais inteligente, cada vez mais leve, cada vez mais 
barato e cada vez mais cheio de funcionalidades. […] Uma plataforma de comunicação humana  
é só uma ferramenta. Portanto, não é uma religião. Estão lá todas as religiões. Não é uma ideologia. 
Estão lá todas as ideologias.
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Fátima	Campos	Ferreira:	Mas desafia ou não a natureza humana naquilo que ela tem de pérfido, de 
cruel…

José	Magalhães: Certamente e inevitavelmente. Mas tudo isso é uma realidade com a qual nos 
tempos de confrontar. Eu acho terrível alguém dizer que o Facebook é para namorar… Qual é o 
problema? E o Facebook tem múltiplas funcionalidades. […] Permite receber chamadas de graça. 
Porque, Fátima, há um equívoco. O Facebook não é uma rede social. Começou por ser uma rede 
social, hoje é uma ferramenta completa que também é uma rede social, que nos permite 
telefonar, que permite a empresas grandes, que não podem perder dinheiro, fazer um 
atendimento aos clientes através do Facebook. É uma ferramenta gratuita. O cliente telefonou,  
é atendido, a transação consuma ‑se através de um meio de pagamento,… Não é por acaso que  
o Mark Zuckerberg está a pensar em emitir cartões de débito pré ‑pagos. Compreende? Portanto, 
para fechar um círculo. E provavelmente terá êxito nisso. […] Esse contacto gratuito é uma forma 
de expandir a presença do Facebook no futuro. Agora a parte negativa. A parte negativa é que, 
obviamente, quando entramos no Facebook, assinamos um contrato. E quem tiver a pachorra  
de ler o longo e pastoso contrato perceberá que tudo aquilo que colocar no Facebook pode ser 
utilizado, pode ser memorizado, não é apagado. Hoje em dia, os mortos continuam no Facebook, 
e o Facebook definiu uma política para manter aquilo que eles criaram.

Rita	Ferro: Agora já se pode apagar os mortos.

José	Magalhães: E pode ‑se, em certas circunstâncias, apagar, dependendo da família ou do 
testamento vital feito pelo defunto… E, repare, tudo isso significa que os usos se multiplicarão […].

Marinho	e	Pinto: Há duas coisas que eu quero sublinhar. A religião… era em sentido figurado. Agora,  
o que sucede com inovações rapidíssimas das tecnologias num mundo que funciona com 
paradigmas do livro da imprensa escrita, do livro, da rádio… do mundo que não está preparado 
para isso… a principal consequência é que, ao contrário do que você sugere, o homem não está  
a controlar a rede: está a ser controlado por ela. Essa rede está a produzir um homem novo, um 
homo «tecnologicus», se quiser…

José	Magalhães:	Sem dúvida. E qual é que é o problema?

Marinho	e	Pinto:	… onde as dimensões essenciais da humanidade são apagadas. A primeira grande 
ilusão é o combate à solidão. É maior a solidão nas redes sociais. Porque a solidão não é estar 
sozinho. A solidão é a ausência de solidariedade. […] Há dimensões da vida que têm de ser 
preservadas da devassa pública. E há comércio de dados pessoais que são obtidos sobretudo  
nas redes sociais.

	 	(A) — 1; (B) — 8; (C) — 7; (D) — 2;	(E) — 9;	(F) — 10; (G) — 3; (H)	— 4; (I)	— 5; (J) — 6.

FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA

	 	1.1 (C); 1.2 (A); 1.3 (C); 1.4 (D); 1.5 (D); 1.6 (B); 1.7 (D).
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O NEORREALISMO
CaRlos Reis

O Neorrealismo literário pode definir ‑se como um movimento que se desenrolou aproximadamente 
entre finais dos anos 30 e finais dos anos 50 […], num contexto particular, correspondendo a parte do 
tempo histórico ‑político do salazarismo e sob o signo ideológico do marxismo. […] De um modo geral, 
trata ‑se de uma geração de personalidades congraçadas por alguns fatores comuns: nascidos em grande 
parte na segunda década do século, tendo ‑se formado intelectualmente num tempo de crise social e eco‑
nómica muito aguda, perfilhando um ideário cultural de filiação marxista, manifestando distanciamento em 
relação ao legado modernista, críticos e ensaístas que associamos ao Neorrealismo português configuram 
uma unidade periodológica relativa, não isenta de diferenças internas.

Importa notar que o termo neorrealismo, como tantas vezes acontece em história literária, não constitui 
uma designação pacífica. Assim, Mário Dionísio, insistindo nas diferenças entre o Realismo e o Neorrealismo, 
escrevia em 1946 que, «quando se fala hoje em realismo, até, por evidente escrúpulo, com alguma infelici‑
dade de termo, em Neorrealismo, ninguém pode pensar num regresso próximo ou afastado aos realistas 
do passado». 

Embora possamos aceitar que a expressão «neorrealismo» é algo escassa para designar o movimento 
para que remete, o que é certo é que ela acabou por triunfar e hoje sabe ‑se bem o que entre nós designa: 
uma projeção, no domínio da criação literária, de orientações culturais cujos fundamentos ideológicos se 
encontram no materialismo histórico e dialético; uma análise, através da literatura, da dialética das transfor‑
mações sociais e em particular da luta de classes, num quadro económico ‑social capitalista; uma denúncia, 
pela valorização de específicos temas literários, das contradições que afetavam um tal cenário económico‑
‑social; além disso e, consequentemente, o Neorrealismo tentou também rearticular, de acordo com as 
motivações sugeridas, certos géneros literários dominantes (como o romance e o conto) e determinadas 
categorias literárias (como a personagem e o espaço), de forma a repercutir vigor persuasivo a uma mensa‑
gem literária que se pretendia fortemente interventora. 

[É] possível distinguir, no âmbito do Neorrealismo, obras e autores de feição claramente militante de 
obras e autores em que é mais nítida uma certa preocupação com a qualidade estética do discurso literário. 

[E]m obras de Carlos de Oliveira, de Mário Dionísio, de Fernando Namora […], de Cochofel e mesmo 
Manuel da Fonseca (que se revelou um contista notável em Aldeia nova, 1942, e O fogo e as cinzas, 1953), a 
situação é bem diversa. Sem porem em causa os fundamentos ideológicos do Neorrealismo, o que os 
autores mencionados propõem é uma prática literária mais atenta às potencialidades artísticas da narrativa 
ou da lírica.

CaRlos Reis, «Neorrealismo», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
vol. 1, Lisboa, Editorial Verbo, 1995, 1100 ‑1102 (com adaptações).

SOBRE O FOGO E AS CINZAS DE MANUEL DA FONSECA
MaRia isaBel RoCHeta

Na base desta leitura ‑escrita, uma opção: encarar O fogo e as cinzas como um livro. Não como uma 
simples coletânea de contos dispersos, mas como um todo, um conjunto coeso. A unidade que os textos 
revelam a uma primeira abordagem motivou esta atitude; e o texto inicial, «O largo», funcionando como 
abertura, como índice em relação a todos os contos, influenciou decisivamente esta escolha. 

A evasão — no passado, na bebida, na loucura — torna ‑se a atitude característica destas personagens. 
O passado é o espaço ‑tempo de refúgio para que todos afinal convergem — os bêbedos, os loucos, os 
marginalizados. Os bêbedos e os loucos surgem a cada passo nestes contos, como figuras delirantes a 
demonstrar a impotência de uma sociedade que ignora e por isso destrói quem não «rende». A fuga deter‑
minada pelo desespero assume mesmo em certos casos a forma de suicídio: o «velho Rana» (in «Um nosso 
semelhante») e o «velho Rata» (in «Sempre é uma companhia») não encontram outra saída. Os marginaliza‑
dos — personagens regra geral de estrato social mais desafogado, mas igualmente votados ao abandono; 
também estes veem o presente em constante e desfavorável confronto com o passado: a infância, as lendas, 
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os mitos — a Idade do Ouro. São estes velhos, por vezes, a memória das localidades; surgem então como 
narradores — como contadores de histórias. 

São marginais — marginalizados — os seres que povoam o universo apresentado nestas narrativas. 
Mais do que os fortes, encontramos os fracos, mais do que o «herói» encontramos o «anti ‑herói», caracteri‑
zando uma sociedade que afasta do seu centro (que descentra) a maioria dos seus cidadãos. Estas figuras 
não têm acesso a pontos de decisão, na esfera do coletivo, e nem mesmo no âmbito individual dispõem de 
meios para se autodeterminarem. O texto propõe ‑nos personagens fortemente marcadas pelas limitações 
da sua condição social.

Como reagem as personagens às restrições impostas pelo meio? A altivez afasta ‑as de situações aco‑
modatícias. Reagem sobretudo pela evasão que de vários modos se concretiza, como dissemos: álcool, 
loucura, suicídio. Não são personagens combativas, não estão coletivamente organizadas; as suas ações não 
são estruturadas em torno de eixos de tensão de carácter social. 

A passividade no interior deste universo fechado articula ‑se também com a vivência do espaço por 
parte das personagens. Um espaço socialmente muito demarcado: note ‑se, por exemplo, a rígida oposição 
«casebre» vs. «herdade». Um espaço determinante: a paisagem, os cenários, surgem pulsando em uníssono 
com os protagonistas, numa imbricação mútua; é patente, por exemplo, a adequação entre a descrição da 
planície e a caracterização das personagens. Um espaço mítico: o Largo, a planície, os montes. Um espaço 
de clausura, de que as personagens não podem libertar ‑se. Um espaço cindido, com(o) o tempo: «Antiga‑
mente, o Largo era o centro do mundo. Era aí o lugar dos homens, sem distinção de classes. O Largo… 
morreu. O "Largo", agora, é todo o mundo» (in «O largo»).

Foi através do espaço que chegou o novo tempo, tão estranhado, arrastado pelo movimento do com‑
boio. É ainda através do espaço que chega a esperança nesse novo tempo — a abertura às possíveis trans‑
formações, ao futuro, afinal. Trata ‑se da introdução da telefonia, como meio de informação e de aproxima‑
ção entre lugares diversos: «Ouve ‑se e vê ‑se, querendo, a alegria que certas notícias trazem aos ceifeiros; o 
gosto e o propósito que eles têm ao ouvir determinada voz que é de todas a mais desejada e acreditada.  
A esperança de melhor vida para todos, que a voz poderosa do homem desconhecido levava até à aldeia» 
(in «Sempre é uma companhia»). 

Outros contos são assumidos por um narrador/autor. Este desempenha, regra geral, apenas uma fun‑
ção narrativa, não se espraiando em comentários ao processo narrado. A descrição e a narração alternam 
com o monólogo ou, mais frequentemente, com o diálogo de personagens; o narrador assume apenas o 
discurso narrativo propriamente dito, não introduzindo comentários de cariz político, moralizante, jocoso, 
etc., que pudessem constituir um «discurso de autor». O narrador parece assim desempenhar uma função 
estritamente narrativa; no entanto, na descrição de personagens e paisagens e na apresentação de diálogos, 
ele introduz sobriamente a sua ótica. Isto é particularmente flagrante em textos como «Um nosso seme‑
lhante» e «Sempre é uma companhia», perante os quais podemos ser levados a atribuir ao narrador uma 
função ideológica. 

Em outras descrições notamos a perspetiva do narrador, sobretudo através do uso de comparações e 
hipálages. Aliás em muitos contos é sensível a adesão do narrador ao mundo narrado. A perspetiva adotada 
na narração é a de certas personagens: mendigos, doentes, velhos e também as crianças; é do seu ponto 
de vista que nos são contadas as histórias de que são protagonistas. A fraternidade face aos desamparados 
ressalta desde a primeira leitura destes textos. 

Em O fogo e as cinzas, as personagens surgem isoladas na sua angústia e na sua impotência. [E]m 
nenhum dos contos os protagonistas estão coletivamente organizados, em condições de agir, de lutar. Pelo 
contrário, é muitas vezes sublinhado o clima de apatia sonolenta […] em que se arrastam por diversas cau‑
sas (tédio, solidão, fome, alcoolismo…). São muitas, e recorrentes, as expressões que caracterizam neste 
sentido ambientes, vozes, gestos e, sobretudo, o olhar. 

Não é pois uma imagem idealizada do Alentejo a que estes contos nos transmitem. O apelo à solida‑
riedade que neles encontramos, só nas entrelinhas o podemos ler; está de todo ausente de O fogo e as 
cinzas o tom panfletário. A atitude de fraternidade do escritor face aos trabalhadores alentejanos exprime ‑se 
apenas na recriação das suas condições de vida.

MaRia isaBel RoCHeta, «Sobre O fogo e as cinzas de Manuel da Fonseca», in Três ensaios sobre a obra de Manuel da Fonseca,  
Lisboa, Seara Nova/Editorial Comunicação, 1980, pp. 53 ‑75 (com adaptações).
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A VISÃO DO MUNDO DE MARIA JUDITE DE CARVALHO
MaRia GRaCiete Besse

O corpo, lugar de afetos, vulnerabilidade, emoções e desejos, mas também lugar da experiência dos 
limites, encontra ‑se no âmago da prática literária de Maria Judite de Carvalho (1921 ‑1998), cuja obra (dezas‑
seis títulos, três dos quais póstumos) é marcada «por uma grande coerência temática que faz dela uma 
espécie de inventário de situações sem saída», como já observou José Manuel Esteves.

Desde Tanta gente, Mariana (1959) até Seta despedida (1995), a escritora nunca deixou de dar a palavra 
ao corpo sofredor das mulheres, nomeadamente as da pequena burguesia urbana, marcadas pela  
solidão e pelo desespero. Concebidos resolutamente na sua relação com o espaço, os corpos ofere‑ 
cem variações de sentido que funcionam em relação direta com os diferentes lugares que ocupam.  
Parece ‑nos interessante observar que não é o movimento absoluto do corpo jovem e desejado, objeto de 
uma sintaxe feliz, que mais interessa a escritora, mas antes a imobilidade do corpo em rutura de movimento, 
corpo da imagem interiorizada, corpo doente ou envelhecido, que permite salientar uma representação 
alienada da mulher encerrada na sua condição subalterna, a qual é imposta pela ideologia da sociedade 
patriarcal.

Para dizer estes corpos femininos aprisionados numa existência frequentemente dramática, Maria 
Judite de Carvalho recorre à forma breve (conto, novela, crónica), desenhando com muita precisão uma 
cartografia da clausura que vai da deceção à perda, da expectativa ao cansaço e que transmite, com uma 
lucidez implacável, situações de crise vividas em geral por mulheres solitárias e introvertidas, condenadas 
involuntariamente a um destino infeliz. Estas heroínas silenciosas e desiludidas («rompues», diria Simone de 
Beauvoir, 1973) são quase sempre mulheres banais, sem história, cujo corpo se exprime sobretudo através 
das lágrimas e da «voz enlutada» (Loraux, 1999), de tonalidade trágica, manifestando um profundo sofri‑
mento sublinhado pelo monólogo interior, sobretudo quando este se constrói em torno dos três lugares 
do informe que são a dor, a doença e a obsessão da morte. Estas figuras femininas encontram sem dúvida 
um eco na obra pictórica deixada pela escritora, nomeadamente nos retratos que Fernando Pernes, no 
magnífico volume editado pela Câmara de Aveiro (1998), define como figurações da «fragilidade‑
‑serenidade»: «Tais figuras mostram ‑nos, frequentemente, olhos rasgados de luz e mistério sem metafísica 
nenhuma. […] Mulheres […] captadas na ocultação dos corpos e na nudez da alma.»

Poderíamos assim considerar que grande parte da obra de Maria Judite de Carvalho é atravessada por 
uma visão pessimista do mundo e por uma consciência dolorosa do tempo efémero, mas também pela 
experiência de uma lucidez abissal, ora vivida segundo a modalidade trágica da fatalidade, ora sob a forma 
de uma ironia amarga que, pela distanciação, permite ultrapassar os momentos de crise.

MaRia GRaCiete Besse, «Adeus ao corpo em "Tanta gente, Mariana", de Maria Judite de Carvalho:  
in Maria Judite de Carvalho: palavras, tempo, paisagem (org. Paula Morão e Cristina Almeida Ribeiro),  

Lisboa, Edições Húmus, 2015, pp. 73 ‑74 (com adaptações).

«UMA MANEIRA DE DIZER ADEUS»
José Manuel da Costa esteves

Nos livros de Maria Judite de Carvalho podemos constatar a omnipresença das marcas do tempo, em 
todas as suas cambiantes e variantes, com uma preponderância do tempo psicológico entrelaçado com o 
tempo cronológico, inexoravelmente irreversível apesar das tentativas sempre vãs de o iludir. Correlativa‑
mente manifesta ‑se a presença da morte física ou figurada através de todas as formas possíveis de renúncia. 
Nas suas narrativas há sempre alguém que morre ou que está à beira da morte, há sempre alguém que se 
despede e que, nos contornos sinuosos do tempo, acena face ao destino, movido pela mão invisível do 
arqueiro, evidente em Seta despedida, último livro publicado em vida da autora, onde podemos ler, por 
anagrama, como afirmou Manuel Gusmão (1998), «Esta despedida». 

A solidão, o grande tema de Maria Judite que se estende ao conjunto da obra, vai a par da temporali‑
dade ou o mistério da passagem do tempo. A fusão do presente e do passado cria a impressão de um 
destino irreparável no qual as personagens se tornam atores a representar no teatro da vida. A escrita capta 
o instante, os pequenos gestos do quotidiano repetidos e ritualizados como para pôr em evidência o 
absurdo da existência humana condenada à efemeridade.
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O tempo é vivido mais do lado de dentro, do interior das personagens do que de uma forma mera‑
mente discursiva que as encerra na incomunicabilidade e na solidão e as empurra para a reflexão, aparen‑
temente fragmentária na sua organização, que assenta num sistema de alusões ao passado.

José Manuel da Costa esteves, «A obra de Maria Judite de Carvalho: "Uma maneira de dizer adeus"»,  
in Maria Judite de Carvalho: palavras, tempo, paisagem (org. Paula Morão e Cristina Almeida Ribeiro),  

Lisboa, Edições Húmus, 2015, pp. 41 ‑42 (com adaptações).

INTERMITÊNCIAS DO OLHAR E DA VOZ
MaRia GRaCiete GoMes da silva

[É] perturbadora […] a insistência da escrita juditiana em refrasear interpelando, como quem se compraz 
num contraditório deixado em suspenso. George, como se lê no conto homónimo, «perdeu a bússola não 
se sabe onde nem quando, perdeu tanta coisa sem ser a bússola. Perdeu ou largou?» (itálico meu). Institui ‑se 
assim a ambiguidade — e, com ela, o diferimento como condição do sentido — na ativação de presentes 
invariavelmente anacrónicos, pautados pela irrupção fortuita de vozes e gestos que atravessam os tempos, 
em corroboração daquela que é talvez a mais confrangedora das ausências: a ausência de si a si mesmo.

Pode ser uma falha originária, um «vínculo precário» que tende a confundir ‑se com lucidez, de que a 
desistência é variante, ou então a anagnorisis resultante de um acontecimento traumático (uma das várias 
mortes em que se reconhece o universo juditiano), que é ato reflexo, inopinada aparição de si a si mesmo, 
enquanto figura sem imagem no espelho do outro. 

A […] retórica da preservação interseta ‑se, em Maria Judite de Carvalho, com o elogio da despossessão, 
às vezes bem próximo do culto ou do mito […], outra reivindicação de um despojamento calculado, even‑
tualmente uma teoria da ação ou o seu negativo: «Queria estar sempre pronta para partir sem que os 
objetos a envolvessem, a segurassem, a obrigassem a demorar ‑se mais um dia que fosse. Disponível, pen‑
sava. Senhora de si. Para partir, para chegar. Mesmo para estar onde estava» («George»).

Até onde vai o livre ‑arbítrio? Certa é a sua confusão com a retórica da fuga, num quadro de resistência 
à clausura que extravasa o caso de George e tem igualmente o seu reverso em quartos que são redutos, 
fortalezas, espaços de preservação e relançamento da memória pessoal, funcionando, por isso, como cen‑
tros nevrálgicos de irradiação e reencenação do plurivocalismo juditiano. São, entretanto, diversas as moda‑
lidades da fuga.

[As] respostas e as soluções, quando acontecem, são pontuais e voláteis, à imagem das meninas que 
fantasmaticamente se revezam no jogo de espelhos de Seta despedida, ou como decorre ainda da encena‑
ção de uma convergência nominal (George, Gi, Georgina) que mais não faz do que patentear o vazio de 
qualquer unidade plausível, muito para além do topos de partida: as três idades da vida. Máscaras ou silhue‑
tas que a proximidade atrofia, as personagens de «George» interessam ‑me, pois, fundamentalmente pelo 
chiaroscuro da sua evanescência, quando não pela desfocagem voluntária: «A proximidade destrói ultima‑
mente as imagens de George, por isso a vai vendo pior à medida que ela [Gi] se aproxima. É certo que podia 
pôr os óculos, mas sabe que não vale a pena tal trabalho.» Balizado entre o natural e o metafórico, entre o 
que seria obra da idade e a problemática da escolha, o ato de pôr ou não pôr os óculos reenvia, aliás, a um 
reconhecimento performativo do poder do olhar do observador que dá azo a apontamentos belíssimos.  
[P]ôr os óculos para quê, se não ver, ou ver com um quanto baste de imprecisão, será porventura a melhor 
forma de sobreviver a uma sucessão de desencontros, em que vozes e olhares intermitentemente se cruzam 
e divergem, com volatilidade idêntica. Atingem ‑se, então, matizes pictóricos bem representativos da exi‑
gência do olhar que escreve e, uma vez mais, da vocação ecfrástica do discurso de quem repartiu a sua arte 
pela pintura e pela escrita:

Depois ambas [George e Gi] dão um beijo rápido, breve, no ar, não se tocam, nem tal seria possível, começam 
a mover ‑se ao mesmo tempo, devagar como quem anda na água ou contra o vento. Vão ficando longe, mais 
longe. E nenhuma delas olha para trás.

Lá se distanciam, em uníssono e em câmara lenta, por assim dizer, deixando para trás o registo quoti‑
diano da morte de paisagens e gente, dessa evanescência, ou dessa destinação à morte, que sinaliza e 
repercute o tom da fuga protagonizada no conto (até quando?).

MaRia GRaCiete GoMes da silva, «Intermitências do olhar e da voz em Maria Judite de Carvalho»,  
in Maria Judite de Carvalho: palavras, tempo, paisagem (org. Paula Morão e Cristina Almeida Ribeiro),  

Lisboa, Edições Húmus, 2015, pp. 107 ‑113 (com adaptações).
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UMA LEITURA DO CONTO «GEORGE»
MaRia João Pais do aMaRal

Integrando Seta despedida (1995), derradeiro volume de contos de Maria Judite de Carvalho, «George» 
ocupa aí o segundo lugar na sequência de doze textos que o constituem. A vários títulos significativa, essa 
posição afigura ‑se particularmente rica de sentido se tivermos em conta que, no último livro publicado em 
vida da autora — justamente considerado como sumula de toda a sua obra —, a presença do Tempo, per‑
sonagem maior do universo narrativo juditiano, adquire relevância acrescida que em «George» se evidencia, 
convidando a ler este texto na sua ligação fundamental ao conto epónimo do volume, que o abre, e a «Frio», 
que o encerra. Estas e outras relações inevitáveis conduzirão a leitura de um dos mais admiráveis contos da 
autora, onde o reencontro de temas, motivos, personagens e modos de composição narrativa recorrentes 
na prosa de Maria Judite nos permitirá adentrar ‑nos no seu universo ficcional particular, cuja unidade e 
coerência assenta numa visão muito própria do mundo e da vida na sua relação fundadora com o Tempo 
e com a Morte. A mesma leitura em contexto alargar ‑se ‑á ainda à produção plástica de pintores convocados 
pela pena da escritora que um dia sonhou ingressar em Belas ‑Artes e, tendo afinal cursado Letras e abra‑
çado a escrita, não deixou nunca de desenhar e pintar, nem de semear os seus textos de alusões às artes 
visuais — ora por meio de técnicas narrativas de teor visualizante, ora evocando telas ou nomes de pintores 
como Rousseau, Modigliani ou Munch. A singularidade de «George», a mestria que preside à sua construção, 
as surpresas que nos reserva relevam dessa arte narrativa onde a pintura, o cinema e a fotografia deixaram 
marcas indeléveis, testemunhando uma sensibilidade artística e uma mundividência invulgares que neste 
conto exemplarmente se plasmam. 

A natureza espectral da Fotografia, a sua ligação umbilical a Morte são de resto apreendidas de forma 
inigualável pela escrita lúcida e reveladora de Maria Judite também em dois textos inaugurais, Tanta gente, 
Mariana e Seta despedida, cuja posição ‑chave resulta ainda mais significativa se pensarmos que abrem e dão 
título à primeira e à última das suas recolhas de contos. 

No que a Mariana diz respeito, enfatize ‑se que essa mesma fotografia constitui, como o retrato de 
George, vestígio único de um tempo morto e de alguém muito amado que com ele morreu também, mas 
que ainda assim se guarda na tentativa vã de o conservar vivo — quando, na realidade, só o seu espectro 
subsiste. Porque a marcha do Tempo não se detém a não ser ilusoriamente no mundo ideal da Arte ou no 
mundo mágico da Fotografia — e, ainda aí, tornando ‑nos paradoxalmente conscientes da sua irreversibili‑
dade e da sua ação destrutiva —, Cronos (e George parece sabê ‑lo tão bem quanto nós) alcançou já a 
protagonista deste conto, cuja história parece ter sido antecipadamente sintetizada por Munch também 
noutro dos seus quadros: Esfinge ou As três idades da mulher.

Pintada cerca de 1894, esta tela caracteriza ‑se igualmente por um notável sentido de movimento, pela 
impressão de estarmos perante uma representação do ciclo da Vida, uma vez mais concebido como um 
trajeto circular, cujo centro é, aqui, uma mulher em plena maturidade, facilmente associável a George. Nua, 
o seu corpo branco expõe ‑se diante dos nossos olhos de forma provocadora — devido à nudez, é certo, 
mas também porque ela nos olha de frente, sorrindo, como se no ‑lo oferecesse. Simboliza o pecado, a 
tentação, o perigo inerente à mulher, uma das facetas femininas frequentemente representadas na obra do 
pintor norueguês. Mas pode também ser vista como figuração da mulher liberta e independente, cujo 
coração não lança amarras e cuja libertação e sucesso são encarados pelo homem como ameaça. A mulher 
cuja sede de liberdade e autonomia logra vencer interditos vários, como a partida e o abandono dos entes 
que lhe são mais próximos (a família, o noivo…) — partida e abandono representados, no lado esquerdo 
da tela, pela figura em movimento da jovem de branco, cor da inocência e da pureza, talvez também de um 
ideal a cumprir. Cabeça erguida, ramo de flores nas mãos, esta última lembra Gi, com «o seu lindo sorriso 
branco de 18 anos», a jovem frágil e inocente que sonhava com uma carreira de pintora fora do sufocante 
ambiente pequeno ‑burguês em que crescera e onde jamais teria chegado a realizar ‑se como artista. A par‑
tida e a deambulação, a rejeição desse pequeno mundo provinciano e a renúncia ao seu amor de juventude 
podem igualmente considerar ‑se sugeridos na tela de Munch, onde a figura masculina, a direita, quase 
impercetível de tão imersa no negro que a rodeia, a cabeça baixa, os ombros curvados, parece sofrer mais 
do que ninguém, enquanto, à esquerda, a jovem de branco começa a deslocar ‑se ao longo de um caminho 
tão claro como o seu vestido e cujos traços se perdem no horizonte longínquo. E, no entanto, subsiste em 
nós a impressão de que há, ainda assim, um caminho de regresso ao lugar de origem. Essa impressão nasce 
da figura central, que pode também ser encarada como símbolo de fertilidade, e cujo corpo branco nos 
cega tanto mais quanto contrasta gritantemente com o da mulher um pouco mais idosa à sua direita, ligei‑
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ramente atrás dela e toda vestida de negro. Claramente separada do homem pelo que se diria um tronco 
de árvore em sangue, símbolo de sofrimento e de ligação profunda à terra que podem associar ‑se ao noivo 
abandonado de Gi, a cabeça quase tão baixa como a dele… essa mulher de negro não é George nem 
Georgina, mas decerto uma figura mais próxima da última: porque é a mais idosa das três mulheres e por‑
que é também, de todas, a mais só, aquela que parece vestir luto por si própria antes ainda da sua morte 
física. Não é a velhice mas representa a sua proximidade — e sobretudo a solidão e a morte, sugeridas na 
metade direita e noturna do quadro, enquanto a vida, essa, triunfa à esquerda e ao centro, em luminoso 
esplendor diurno. 

Uma vez mais, como em As quatro idades da Vida, o círculo fecha ‑se… para logo recomeçar. Do berço 
à tumba, e desta àquele. É, aliás, esse círculo que podemos aperceber, tanto em A dança da vida (1899), tela‑
‑síntese da mundividência de Munch pelo próprio descrita como «parable of human existence and of des‑
tiny that dominates our adventure on earth», como na sequência acima referida de 2001, odisseia no espaço. 
A aproximação do filme de Kubrick à última peça do conjunto O friso da vida — Poema sobre o amor, a vida 
e a morte faz, de resto, todo o sentido se pensarmos que 2001 é película eivada de idêntica angústia meta‑
física e cósmica, interrogando ‑se também sobre o rumo da nossa aventura na Terra e, já em época de 
conquista do espaço e apenas um ano antes dos primeiros passos do homem na Lua, no Universo. Percetí‑
vel nas questões que levanta sobre a natureza humana, a inteligência, a origem do homem e o seu lugar no 
Universo, o sentido filosófico e alegórico do filme, objeto até hoje das mais diversas interpretações, o sim‑
bolismo de que se reveste, o onirismo da sequência acima referida, o elevado cuidado científico e estético 
que presidiu à sua elaboração, patente na preocupação com um rigor e um realismo invulgares em filmes 
de ficção científica, e também no jogo de simetrias, cores e formas… foram já, por mais de urna vez, justa‑
mente postos em relevo. O que deve aqui enfatizar ‑se é o facto de, à semelhança de A dança da Vida, as 
formas e os movimentos circulares adquirirem uma relevância e um significado particulares. Ligados a tudo 
o que é humano, contrastam com a forma retangular, que simboliza uma inteligência superior representada 
no monólito negro — espécie de esfinge ou mistério a interpelar ‑nos desde os tempos do homem primi‑
tivo, com que abre o filme, até aos da aventura no espaço. Avistado primeiro na Terra, depois na Lua e, por 
fim, em Júpiter, é este intrigante objeto que parece comandar as sucessivas metamorfoses sofridas pelo 
cosmonauta que assiste à sua própria transformação em feto astral (forma circular) pouco antes de regressar 
à Terra para um prometido renascimento. Tanto como misteriosa epifania de uma inteligência superior com 
origem provável fora da Terra, o monólito pode ser símbolo do mistério da Vida que As três idades da mulher, 
também denominado Esfinge, parece igualmente interrogar. Não será também esse o mistério que em  
A dança da Vida, como em As quatro idades da Vida, se interroga? E não será esse ainda o mistério que a obra 
de Maria Judite interroga e tenta dilucidar? 

[O] que nos é dado ver através dos olhos das personagens juditianas, a cujo fluxo de consciência temos 
acesso e onde fragmentos do passado se intersetam em permanência com o presente e o futuro, numa 
reprodução fiel da natureza errática e lacunar do pensamento e da memória, corresponde a uma perceção 
da realidade tal qual a tem quem a vê. 

É este ciclo que a escrita de Maria Judite e a pintura de Munch representam de forma tão obsidiante 
quanto conseguida. À impossibilidade de deter o Tempo na sua inexorável marcha, estes dois artistas 
opõem a única maneira de o combater e, em certa medida, de o vencer: apreendê ‑lo no seu incessante 
movimento, mimando a sua movência essencial. À semelhança dos fotógrafos e dos poetas (dos retratistas 
como Modigliani, afinal), com quem partilham a atitude lírica que subjaz aos géneros mais praticados por 
esta escritora ímpar — o conto e a crónica —, imobilizam alguns dos seus momentos, instantes, pedaços 
soltos, fragmentos… Mas, se logram alcançá ‑lo e prendê ‑lo, é justamente porque o apreendem na sua 
deslizante essência e a representam melhor que ninguém no que ela tem de intrinsecamente melancólico 
e vital.

«Seta despedida não volta ao arco.» E, no entanto, é ainda assim possível descrever o seu percurso, ou 
pelo menos parte da sua trajetória — afinal circular — e do mesmo passo desvendar não apenas o Real mas 
a própria essência da Vida.

MaRia João Pais do aMaRal, «Leitura [do conto "George"]», in Conto português: séculos xix -xxi — antologia crítica,  
coordenação de Maria Isabel Rocheta e Serafina Martins, Porto, Caixotim, 2006, pp. 121, 132, 133 ‑135, 137 ‑138 (com adaptações).
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2.1 «SEMPRE É UMA COMPANHIA», Manuel da Fonseca

69.	 Características	do	conto
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação aborda, esquematicamente, as principais características do conto.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	de	se	dar	início	ao	estudo	dos	dois	contos,	em	articulação	com	os	textos	das	páginas	162	e	163,	
sublinhando as principais características deste género literário, cuja definição levanta vários problemas 
no âmbito da narratologia.

	 	 •	 	Após	a	leitura	de	um	dos	contos	—	neste	caso,	os	alunos	procurariam	identificar,	no	texto	analisado,	
características deste género literário ou até traços que tornem problemática a sua classificação como 
conto.

70.	Manuel	da	Fonseca
	 	 	Vídeo

  No vídeo sobre Manuel da Fonseca, são referidos os principais factos da vida deste autor e da sua produção 
literária.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	do	conto	«Sempre	é	uma	companhia».

71.	 Esquema-síntese	de	«Sempre	é	uma	companhia»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos essenciais do conto «Sempre é uma companhia».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	conto,	para	sistematizar	conclusões.

2.2 «FAMÍLIAS DESAVINDAS», Mário de Carvalho

72.	Mário	de	Carvalho
	 	 	Vídeo

  No vídeo sobre Mário de Carvalho, são referidos os principais factos da vida deste autor e da sua produção 
literária.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	conto,	para	sistematizar	conclusões.

73.	 «Famílias	desavindas»
	 	 	Faixa	áudio	9

  O ficheiro inclui uma leitura do conto «Famílias desavindas», de Mário de Carvalho. 

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMÉDIA
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74.	 Esquema-síntese	de	«Famílias	desavindas»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos essenciais do conto «Famílias desavindas».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	conto,	para	sistematizar	conclusões.	

75.	 Ficha	formativa	complementar	e	cenários	de	resposta
	 	 	Ficha	de	avaliação

  A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos de Educação Literária de 11.º ano (poesia de Antero de Quental).

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	subunidade	«Contos».	Com	o	texto	B,	serão	
retomados conteúdos de 11.º ano.

76.	 Ficha	de	compreensão	do	oral	e	cenários	de	resposta
	 	 	Ficha	de	avaliação

  O exercício de compreensão do oral (debate) é elaborado a partir das intervenções de Ricardo Araújo Pereira 
e Nuno Artur Silva no debate «A democracia e o humor», realizado aquando do encontro «Que democracia?», 
organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	no	âmbito	do	estudo	do	conto	«Famílias	desavindas»,	de	Mário	de	
Carvalho. O tema do debate pode ser relacionado com o tom humorístico e a dimensão irónica do conto, 
através da qual é feita uma crítica mordaz a Portugal.

77.	 «Poetas	contemporâneos»
	 	 	Vídeo	introdutório

  No vídeo de introdução à unidade, são apresentadas as principais características da poesia contemporânea. 
São referidos os seus principais autores, com destaque para os quatro poetas contemplados na unidade: 
Miguel Torga, Eugénio de Andrade, Alexandre O'Neill e Ruy Belo. 

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	No	início	do	estudo	dos	poetas	contemporâneos.
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Carl Spitzweg, O poeta pobre (1839).
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Poesia,	liberdade	livre	

A poesia só aparentemente é evasão — na realidade, é um alar‑
gamento de horizontes, um aprofundamento até às raízes do 
ser. Este fundo original é desconhecido, porque a razão o não 
pode determinar; mas o homem, cujo destino é criar ‑se e 
inventar ‑se em relação com a totalidade do seu ser, nos seus 
nexos com o universo, tem necessidade de aceder a essa zona 
misteriosa onde se elabora a fecunda simbiose consciência ‑ser 
e onde se recupera na sua unidade.

Só a poesia (alargando o termo a toda a criação artística) lhe 
pode facultar esta unificação, que lhe proporcionava outrora o 
mito, dando ‑lhe consciência de que nele é inconsciente. Só no 
âmago do seu ser se lhe podem revelar os valores plenamente 
capazes de o integrarem no cosmos; só entregando ‑se a um 
duplo «movimento de transcendência», de que fala Jean Wahl, 
será ele capaz de estabelecer de novo o circuito homem‑
‑mundo num plano criador.

Não há, portanto, poesia sem a recuperação do ser original do 
homem. Isto equivale a dizer que só quando o homem encon‑
tra a natureza em si, numa relação de reciprocidade, ele se des‑
cobre poeta. Entre o mundo espiritual e o mundo elementar 
existe uma secreta e profunda afinidade que Claudel bem viu: 
«Nos œuvres et leurs moyens ne différent pas de ceux de la nature.» 
E também este mesmo poeta soube, de modo magistral, expri‑
mir na sua poesia o nó nupcial entre o espírito e o cosmos.

A poesia revela ‑se útil como «realidade desenvolvida», num 
plano de tão grande liberdade que a maioria dos homens, inibidos pelas suas várias alienações 
sociais e íntimas, não se encontra em condições de recebê ‑la. No entanto, esta aparente soli‑
dão do poeta envolve uma forma mais rica de comunhão. A poesia é fraternal, mas a um nível 
mais profundo e mais lato, porque isenta de particularismos limitadores: a esse nível ela alia ‑se 
à solidão. É o que se depreende do que escreve Edgar Bayley: «Estar com os outros consiste 
em ir ao essencial do homem, em interrogar todo o homem, qualquer que ele seja, sobre a sua 
condição essencial, sobre os seus problemas fundamentais e em exigir, no fim de contas, a 
solidão mais rica, mais difícil, mais humana também.» Se, por um lado, a poesia estabelece a 
unidade do espírito com a natureza, por outro, a sua função, como assinala Pierre Reverdy, é 
lutar contra o real. E nisso mesmo ela é útil. «É nesta luta contra o irreal tal qual é, em que se 
encontra empenhada a consciência humana, que se afirma a utilidade do poeta e que a poe‑
sia nasce. É nesta qualidade que ele serve, não para esta ou aquela coisa particular a que se 
quereria estreitamente constrangê ‑lo ou acorrentá ‑lo, mas como manifestação da necessidade 
irreprimível da liberdade que está no homem — é ela que mais eficazmente lhe serve para se 
libertar.»

Alphonse Mucha, Poesia (1898).
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Este movimento de repulsa pelo real não está em contradição com o que atrás dissemos sobre 
a íntima adesão ao mundo original, porquanto o que se recusa aqui é um real deformado e 
degradado; através do poema, o poeta encontra o modo pessoal e livre de se integrar num 
novo real.

Reverdy verifica que a função poética foi em todos os tempos uma função essencial do espí‑
rito: «A imagem é o ato mágico de transmutação do real exterior em real interior, sem o qual o 
homem nunca teria podido ultrapassar o obstáculo inconcebível que a natureza erguera 
perante ele.»

E assim a poesia se descobre na própria origem da emancipação da espécie, como centro de 
liberdade, função primordial que compete em especial aos poetas defender e desenvolver a 
bem do homem, contra todas as alienações, contra todas as opressões, contra todas as formas 
de desumanização. Só assim a poesia é útil. Todo o verdadeiro poeta — esse ser inutilizável 
— o sabe. 

António RAmos RosA, Poesia. Liberdade livre, Lisboa, Ulmeiro, 1986, pp. 53‑55 (com adaptações).

A	poesia	lírica
O ponto de partida de Carlos Bousoño [influente poeta e crítico literário espanhol], ao analisar 
o poema lírico como ato comunicativo, é o seguinte: «A poesia deve dar-nos a impressão 
(ainda que essa impressão possa ser enganadora) de que, através de meras palavras, nos é 
comunicado um conhecimento de índole muito especial: o conhecimento de um conteúdo 
psíquico tal como um conteúdo psíquico existe na vida real. Ou seja, de um conteúdo psíquico 
que na vida real se oferece como algo individual, como um todo particular, síntese intuitiva, 
única do conceptual‑sensorial (ou axiológico‑) afetivo.» Parecendo rebuscada e algo enge‑
nhosa, a afirmação de Bousoño não só insiste na relevância do que já sabemos ser essa espé‑
cie de revitalização poética da palavra como também remete para domínios que importa 
aprofundar: o do conhecimento propiciado pela poesia lírica, o da individualidade afetiva que 
ela representa e o da peculiar relação sensorial e cognitiva do sujeito poético com o mundo. 
Mas o passo citado aponta ainda para um outro aspeto relevante da poesia lírica, implicado  
já na expressão «sujeito poético», que utilizámos e que haverá que aprofundar: é que 
esse «conteúdo psíquico», que nos é facultado tal como um conteúdo psíquico existe 
na vida real, não implica uma identificação com algo ou com alguém efetivamente 
existente. Que o mesmo é dizer: o poema lírico não anula, antes reinterpreta,  
o impulso ficcional e a modelização secundária que o texto literário leva a cabo.  
A interiorização a que os textos líricos procedem relaciona‑se com a propensão  
eminentemente egocêntrica própria do sujeito poético. Colocando‑se no centro  
de um determinado universo (o universo dos temas, dos mitos, das obsessões,  
mas também do mundo representado, nas suas situações e eventos diversos),  
o sujeito poético tende, assim, a afirmar uma atitude acentuadamente individualista. 
Mas egocentrismo e individualismo não significam aqui necessariamente egoísmo  
e alheamento, pois que essa interiorização pode traduzir também um ato de intensa 
solidariedade para com os outros e para com a vida. 

Como consequência do destaque adquirido pelo sujeito poético, os textos líricos 
evidenciam uma tendência marcadamente subjetiva. Traduz‑se essa tendência, em 
primeira instância, na insistente presença de um eu que, em muitos textos líricos, se 
expressa através da enunciação da primeira pessoa verbal: por exemplo, nos sonetos 
e nas canções de Camões, nos poemas de Garrett, nos sonetos de Baudelaire e de 
Antero de Quental, nas odes de Álvaro de Campos ou nos textos poéticos de José 
Gomes Ferreira, é esse eu que reiteradamente encontramos representado. O que não 
implica, conforme sublinhámos já, que ele seja confundido com o sujeito empírico  
e histórico que lhe deu lugar, ou seja, o autor.

CARlos Reis, in O conhecimento da literatura — introdução aos estudos literários,  
Coimbra, Livraria Almedina, 2008 (com adaptações).

Érato, musa da poesia lírica. 
Estátua romana conservada 
nos Museus do Vaticano 
(século ii).
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FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 1

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO	I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o poema. 

São como um cristal,
as palavras.
Algumas, um punhal,
um incêndio.
Outras,
orvalho apenas.

Secretas vêm, cheias de memória.
Inseguras navegam:
barcos ou beijos, 
as águas estremecem.

Desamparadas, inocentes,
leves.
Tecidas são de luz
e são a noite.
E mesmo pálidas
verdes paraísos lembram ainda.

Quem as escuta? Quem
as recolhe, assim,
cruéis, desfeitas,
nas suas conchas puras?

eugénio de AndRAde, Coração do dia,  
Lisboa, Assírio & Alvim, 2013. 

	 	Interprete	a	primeira	estrofe	do	poema.

	 	Comente	a	expressividade	das	metáforas	e	da	antítese	presentes	nos	versos	13	e	14.

	 	Explicite	a	intenção	subjacente	às	interrogações	da	estrofe	final.
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B
Leia as estâncias. Se necessário, consulte as notas.

E vós, Tágides minhas, pois criado
Tendes em mi um novo engenho ardente,
Se sempre em verso humilde celebrado
Foi de mi vosso rio alegremente,
Dai‑me agora um som alto e sublimado,
Um estilo grandíloco e corrente,
Por que de vossas águas Febo ordene
Que não tenham enveja às de Hipocrene.

Dai‑me ũa fúria grande e sonorosa,
E não de agreste avena ou frauta ruda,
Mas de tuba canora e belicosa,
Que o peito acende e a cor ao gesto muda; 

Dai‑me igual canto aos feitos da famosa
Gente vossa, que a Marte tanto ajuda;
Que se espalhe e se cante no universo,
Se tão sublime preço cabe em verso.

luís de CAmões, Os Lusíadas, Canto I, estâncias 4 e 5, edição de Álvaro Júlio da Costa Pimpão,  
5.ª ed., Lisboa, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Instituto Camões, 2003.

NOTAS

Tágides (est. 4, v. 1) — ninfas do Tejo.
um som alto e sublimado (est. 4, v. 5) — um estilo elevado e sublime.
grandíloco (est. 4, v. 6) — grandioso, nobre.
corrente (est. 4, v. 6) — fluente.
Febo (est. 4, v. 7) — Febo é Apolo, deus da poesia e da música.
Hipocrene (est. 4, v. 8) — fonte da Grécia, cuja água dava inspiração a quem a bebesse.
fúria grande e sonorosa (est. 5, v. 1) — inspiração elevada.
frauta ruda (est. 5, v. 2) — referências às flautas dos pastores.
tuba canora e belicosa (est. 5, v. 3) — trombeta sonora e guerreira.
o peito acende e a cor ao gesto muda (est. 5, v. 4) — um estilo que inspire a alma.

	 	Explicite	o	pedido	formulado	pelo	Poeta	nestas	duas	estâncias,	comprovando	com	elementos	
textuais.

	 	O	Poeta	alude	a	dois	tipos	de	poesia:	um	que	já	cultivou	e	outro	que	quer	experimentar.

5.1	 Identifique os dois tipos de poesia a que o Poeta se refere e faça o levantamento das expressões que 
os caracterizam.

4

5

4
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GRUPO	II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. 
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

A 21 de março celebra ‑se o Dia Mundial da Poesia. A UNESCO, em 1999, para preservar a diversidade 
linguística da Humanidade, decidiu criar um Dia que servisse para refletir a identidade dos povos a partir da 
sua Língua.

Portugal já o faz há algumas décadas porque o dia da sua identidade multicultural, 10 de Junho, é 
também o do maior poeta de Língua Portuguesa: Luís Vaz de Camões. Por Portugal ser um país de Poetas? 
Sim, penso que este lugar ‑comum tem mais profundidade do que aparenta. Mas não pela versão popular 
de que em cada português há um lírico.

A Poesia, ao contrário do que pensam muitos, não é um jeito especial para a rima. Há grandes poetas 
que não só rejeitam a rima como insistem em fugir à sua música. Apenas porque o que procuram acima de 
qualquer toque de prazer, ou beleza, é a verdade sublime das coisas.

A procura da verdade, do saber, é o primado da poesia. Mas também ir ao fundo, mais fundo, da iden‑
tidade humana e social. O que é o ser humano? Qual é o nosso limite para nos conhecermos e nos relacio‑
narmos com os outros? Porque amamos e odiamos? Porque somos altruístas e vingativos? Porque nos 
transcendemos na paixão e nos suicidamos no desespero? Porque toleramos ditadores e fazemos revolu‑
ções? Sei que todas as ciências sociais têm uma, ou duas, destas preocupações humanas para resolver. A 
Poesia e a Filosofia têm ‑nas no seu conjunto. Mas, enquanto a Filosofia procura o ontológico para pensar o 
mundo, a poesia ousa fazê ‑lo a partir de dentro (há quem goste do coração como metáfora). De dentro, e 
do mais profundo poço da razão, do amor e do ódio que é possível ao que é humano.

É por isso (e só por isso) que a poesia exige esforço e empenho de todos os sentidos. A quem a escreve 
e a quem a lê. Eduardo Lourenço lembra ‑nos que:

«[…] a Poesia — quer dizer, a longa trama dos poemas onde a humanidade a si mesma se construiu, a 
única Arca de Noé que sobrevive a todos os dilúvios — não é a nossa maneira de nos evadirmos do que 
somos, mas de nos apercebermos de quem verdadeiramente somos. É uma barca de palavras, mas tem o 
poder de transfigurar o que é opaco e não humano naquela realidade que tem um sol no meio e a que 
chamamos vida, a nossa vida, a nossa única vida.»

Se hoje, ao olharmos para um livro de poesia — fino, pequeno, reduzido ao essencial —, este não tem 
a força de nos interpelar, é porque o poder nos vigia e ameaça — com o peso das palavras que transfor‑
mam a linguagem e a comunicação num palavreado demagógico com que esse poder insiste em confirmar 
a sua (pouca) importância. Não será este o momento certo para perguntar se não nos condenaram já à 
pena capital do medo? Como a seu tempo nos avisou, com a sua habitual lucidez, o poeta Alexandre 
O’Neill, no seu «Poema pouco original do medo».

elsA ligeiRo, http://www.imprensaregional.com.pt/reconquista/pagina/edicao/143/8/noticia/14346,  
publicado em 24 de março de 2011; consultado em 23 de novembro de 2016 (com adaptações).

	 	Ao	afirmar	que	um	livro	de	poesia	é	«fino,	pequeno,	reduzido	ao	essencial»	(linha	26),	a	autora	
pretende	sublinhar

(A)	 a facilidade com que se lê um livro de poesia.
(B)		 a facilidade com que se escreve um livro de poesia.
(C)		 o facto de a produção de um livro de poesia implicar poucos custos.
(D)	 o facto de um livro de poesia apresentar o que é verdadeiramente importante.

	 	Segundo	a	autora,	a	afinidade	que	os	Portugueses	têm	com	a	poesia	está	relacionada	com

(A)	 o facto de o Dia de Portugal ser também o Dia de Camões.
(B)		 o lirismo inerente à alma lusitana.
(C)		 a musicalidade da língua portuguesa.
(D)	 o seu interesse pela verdade das coisas.
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	 	As	várias	interrogações	que	a	autora	faz	no	quarto	parágrafo	são	questões	a	que

(A)	 não é possível responder.
(B)		 a poesia procura responder.
(C)		 a poesia e a filosofia procuram responder.
(D)	 a generalidade das ciências sociais procura responder.

	 	O	texto	apresenta	características	específicas	do	género	

(A)	 diário.
(B)		 exposição sobre um tema.

(C)		 artigo de opinião.
(D)	 apreciação crítica.

	 	O	constituinte	«A	21	de	março»	(linha	1)	desempenha	a	função	sintática	de

(A)	 modificador do grupo verbal.
(B)		 modificador da frase.

(C)		 complemento oblíquo.
(D)	 complemento indireto.

	 	A	forma	verbal	«decidiu»	(linha	2)	tem	um	valor	aspetual

(A)	 iterativo.
(B)		 perfetivo.

(C)		 imperfetivo.
(D)	 genérico.

	 	O	constituinte	«10	de	Junho»	(linha	4)	desempenha	a	função	sintática	de

(A)	 modificador da frase.
(B)		 modificador apositivo do nome.

(C)		 modificador restritivo do nome.
(D)	 complemento do nome.

	 	Identifique	a	função	sintática	desempenhada	pelo	constituinte	«em	1999»	(linha	1).

	 	Classifique	a	oração	«que	servisse	para	refletir	a	identidade	dos	povos	a	partir	da	sua	Língua»	
(linhas	2	e	3).

	 	Identifique	o	mecanismo	de	coesão	textual	advindo	do	uso	do	pronome	em	«Portugal	já	o	faz		
há	algumas	décadas»	(linha	4).

GRUPO	III

«Foi sempre pelos olhos dos nossos poetas que o português viu mais longe e mais fundo.»

eugénio de AndRAde

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre as ideias expostas na citação de Eugénio de 
Andrade acima apresentada. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.	  Para efeitos de contagem, considera ‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs ‑se ‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.	 	Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 2

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o poema.

Portugal sacroprofano — Lugar onde

Neste país sem olhos e sem boca
hábito dos rios castanheiros costumados
país palavra húmida e translúcida
palavra tensa e densa com certa espessura
(pátria de palavra apenas tem a superfície)
os comboios são mansos têm dorsos alvos
engolem povoados limpamente
tiram gente de aqui põem ‑na ali
retalham os campos congregam ‑se
dividem ‑se nas várias direções
e os homens dão ‑lhes boas digestões:
cordeiros de metal ou talvez grilos
que mãe aperta ao peito os filhos ao ouvi ‑los?
Neste país do espaço raso do silêncio e solidão
solidão da vidraça solidão da chuva
país natal dos barcos e do mar
do preto como cor profissional
dos templos onde a devoção se multiplica em luzes
do natal que há no mar da póvoa de varzim
país do sino objeto inútil
única coisa a mais sobre estes dias
Aqui é que eu coisa feita de dias única razão
vou polindo o poema sensação de segurança
com a saúde de um grito ao sol
combalido tirito imito a dor
de se poder estar só e haver casas
cuidados mastigados coisas sérias
o bafo sobre o aço como o vento na água
País poema homem
matéria para mais esquecimento
do fundo deste dia solitário e triste
após as sucessivas quebras de calor
antes da morte pequenina celular e muito pessoal
natural como descer da camioneta ao fim da rua
neste país sem olhos e sem boca

Ruy Belo, Todos os poemas, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000.
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	 	Comente	a	expressividade	do	verso	de	abertura	do	poema,	que	é	também	o	verso	que	fecha		
o	texto,	sabendo	que	o	poema	foi	publicado	em	1970,	durante	o	Estado	Novo.

	 	Explique	o	significado	da	referência	aos	comboios,	nos	versos	6	e	13,	relacionando	-a	com		
o	contexto	da	Guerra	Colonial,	que	na	época	se	vivia.

	 	Explicite	as	características	do	País	a	que	o	eu poético	se	refere	nos	versos	16	a	18.

B
Leia o excerto. Se necessário, consulte a nota.

O sentimento dum ocidental

III

Ao gás

E saio. A noite pesa, esmaga. Nos
Passeios de lajedo arrastam ‑se as impuras.
Ó moles hospitais! Sai das embocaduras
Um sopro que arrepia os ombros quase nus.

Cercam ‑me as lojas, tépidas. Eu penso
Ver círios laterais, ver filas de capelas,
Com santos e fiéis, andores, ramos, velas,
Em uma catedral de um comprimento imenso.

As burguesinhas do catolicismo
Resvalam pelo chão minado pelos canos;
E lembram ‑me, ao chorar doente dos pianos,
As freiras que os jejuns matavam de histerismo.

Num cuteleiro, de avental, ao torno,
Um forjador maneja um malho, rubramente;
E de uma padaria exala ‑se, inda quente,
Um cheiro salutar e honesto a pão no forno.

CesáRio VeRde, Cânticos do Realismo e outros poemas. 32 Cartas,  
edição de Teresa Sobral Cunha, Lisboa, Relógio D’Água, 2006.

NOTA

impuras (verso 2) — prostitutas.

	 	Explicite	a	crítica	social	que	é	feita	nas	primeiras	três	quadras.

	 	Comente	a	expressividade	do	uso	do	advérbio	e	da	sinestesia	na	quarta	estrofe.

1
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GRUPO	II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. 
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

Fidel Castro foi um ditador. Um ditador que, como todos os ditadores, torturou, assassinou e fez tudo 
para se perpetuar no poder. Não respeitou a liberdade de expressão, de opinião, de organização, proibiu os 
partidos e fez do seu país uma enorme prisão de onde só saía quem ele queria.

Sei bem que não faltarão discursos sobre o facto de ele ter ajudado a derrubar a ditadura de Fulgêncio 
Batista, de o embargo americano o ter condicionado e mais um sem ‑número de miseráveis desculpas para 
justificar o injustificável: a instituição duma terrível ditadura. Já ouvi conversas parecidas em relação a outros 
ditadores. Conheço ‑as de ginjeira. Quem não ouviu gente relativizar a nossa com a história dos cofres 
cheios, da segurança, da paz, duma prosperidade remediada? Quem não se lembra da defesa de outras 
ditaduras sul ‑americanas baseada na troca da liberdade por desenvolvimento económico? Mas há pior;  
li e ouvi, estarrecido, comparações da ditadura cubana com regimes em que homens e mulheres foram 
democraticamente eleitos, abandonaram o poder quando o povo assim o quis e nunca puseram em causa 
direitos fundamentais. Gente inebriada pelo lado folclórico e por uma mitologia mentirosa de defesa dos 
fracos e oprimidos que se esquece da miséria, da opressão e da ofensa permanente aos valores democrá‑
ticos que o ditador e os seus capangas, de facto, instalaram. Num tempo em que estamos a viver uma nova 
ameaça a tudo o que nos custou tanto a conquistar, assistir a pessoas que, na mesma semana, se mostram 
amedrontadas com populistas como o Trump, o Farage ou a Le Pen e defendem um torcionário como o 
Fidel diz tudo sobre a consistência dos seus valores ou, pior ainda, faz duvidar se verdadeiramente defen‑
dem os mesmos que qualquer democrata.

Um ditador é um ditador. Não há ditaduras de esquerda ou de direita, há apenas ditaduras.
Seria normal que quem é de direita se sentisse mais indignado com ditadores que se dizem de direita, 

como seria mais do que lógico que alguém de esquerda se sentisse insultado por alguém que tiraniza um 
povo e se afirma de esquerda. No fundo, quem se aproveita do que pensamos ser justo. Parece que não é 
assim. Pelo que ontem assisti, vejo que há gente disposta a glorificar um ditador, um assassino, um torcio‑
nário apenas porque se dizia de esquerda e fazia afirmações grandiloquentes sobre o povo e o imperialismo 
americano.

A morte de alguém nunca me alegra, mas no dia da morte de Fidel Castro prefiro recordar as vítimas 
dele. O povo tiranizado, os presos e mortos por delito de opinião, os que estiveram presos no seu país con‑
tra sua vontade, os que morreram a tentar fugir, os torturados, os humilhados, os que morreram a lutar pela 
liberdade.

Eu sou pela democracia, pela liberdade, pela igualdade, pela solidariedade; serei sempre contra os 
ditadores, qualquer que seja a máscara que tragam.

PedRo mARques loPes, http://www.dn.pt/opiniao/opiniao ‑dn/pedro ‑marques ‑lopes/interior/nao ‑choro ‑por ‑ditadores ‑5521146.html,  
publicado em 27 de novembro de 2016; consultado em 27 de novembro de 2016 (com adaptações e supressões).

	 	O	autor	pretende	criticar	Fidel	Castro

(A)	 de um modo diferente do habitual.
(B)		 por este ter instituído uma ditadura.
(C)		 por este ter sido um ditador, embora reconheça aspetos positivos do seu governo.
(D)	 e opor ‑se aos que defendem o governador cubano, apesar de ele ter sido um ditador.

	 	Quando	menciona	«a	história	dos	cofres	cheios»	(linhas	7	e	8),	o	autor	alude	ao	facto	de	Salazar	ter

(A)	 os cofres do Estado cheios de reservas de ouro, embora o povo passasse fome.
(B)		 os cofres do Estado cheios de reservas de ouro para financiar a Guerra Colonial.
(C)		 aumentado significativamente a sua riqueza pessoal enquanto governou Portugal.
(D)	 contribuído para o enriquecimento de outros países da Europa.
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  Ao formular duas perguntas no início do segundo parágrafo (linhas 7 a 9), o autor

(A) pretende que o leitor procure uma resposta.
(B)  demonstra escrever enquanto constrói o seu raciocínio.
(C)  visa conferir dinamismo ao ato comunicativo com o leitor.
(D) procura levar o leitor a refletir criticamente sobre factos polémicos.

  O texto apresenta características específicas do género 

(A) diário. (C) artigo de opinião.
(B)  exposição sobre um tema. (D) apreciação crítica.

  A frase «Fidel Castro foi um ditador» (linha 1) tem um valor modal

(A) apreciativo.
(B)  deôntico (com valor de obrigação).
(C)  epistémico (com valor de probabilidade).
(D) epistémico (com valor de certeza).

  O constituinte «pelo lado folclórico» (linha 12) desempenha a função sintática de

(A) complemento indireto. (C) complemento agente da passiva.
(B)  complemento oblíquo. (D) complemento do nome.

  Em «[u]m ditador é um ditador» (linha 19), a forma verbal tem um valor aspetual

(A) genérico. (C) perfetivo.
(B)  iterativo. (D) imperfetivo.

  Identifique a função sintática desempenhada pelo constituinte «de Fulgêncio Batista» (linhas 4 e 5).

  Classifique a oração «que não é assim» (linhas 22 e 23).

  Identifique o advérbio com valor deítico temporal presente na linha 23.

GRUPO III

«O maior argumento contra a democracia são cinco minutos de conversa com o comum eleitor.»

Winston ChurChill (1874-1965)

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre a ideia exposta na citação acima apresentada. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera ‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs ‑se ‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Diálogo	argumentativo

Num dos episódios do programa «A força das coisas» (Antena 2), no âmbito do Festival Internacional de Cultura 
2016, em Cascais, o jornalista Luís Caetano conversou com quatro autores — Maria Teresa Horta, Manuel 
Alegre, Nuno Júdice e Francisco José Viegas — sobre poetas que escrevem romances, ou vice ‑versa, isto é, 
sobre uma luta antiga, um antagonismo ou uma duplicidade entre poetas e romancistas. 
Proceda à audição de um excerto do programa em que intervêm três destes autores. 
Durante a audição, tome nota das ideias mais importantes e sobre a interação dos participantes e registe  
os aspetos que lhe pareçam mais significativos. Depois, responda às questões.

	 	Classifique	as	seguintes	afirmações,	relativas	às	intervenções	de	Manuel	Alegre	e	de	Nuno	
Júdice,	como	verdadeiras	ou	falsas.	No	fim,	corrija	as	falsas.

1.1	 Manuel Alegre

	 	 (A)	 Só consegue escrever de forma programada.

	 	 (B)	 Concorda com Pascoaes quando este afirmava que o ritmo é a substância das coisas.

	 	 (C)	 Considera que há dois tipos de ritmo: um para a poesia e outro para a prosa.

	 	 (D)	 É sobretudo prosaísta e, quando escreve poesia, fá‑lo com uma certa saudade da prosa.

	 	 (E)	 	A existência de grandes poetas que trazem à poesia um certo prosaísmo e de poetas que levam 
à prosa um ritmo poético funciona como um argumento para justificar a inexistência de uma 
duplicidade entre a poesia e a prosa.

	 	 (F)	 	Cita António Nobre e Cesário Verde como exemplos de poetas que deram à sua poesia um tom 
coloquial.

	 	 (G)	 	Considera que o impulso que surge para escrever prosa é diferente do que surge para escrever 
poesia.

	 	 (H)	 	Quando escreve poesia, não faz uma planificação da escrita, ao contrário do romance.

	 	 (I)	 	A sua forma de escrever romances aproxima‑se da montagem cinematográfica, o que não 
acontece quando escreve poesia.

	 	 (J)	 	Muitas vezes, um ou dois anos depois de concluir um poema, faz pequenas alterações ao texto.

1.2	 Nuno Júdice

	 	 (A)	 Para ele, a forma mais natural de escrita é a prosa.

	 	 (B)	 	A poesia está relacionada com uma intensidade, um momento único, enquanto a prosa tem que 
ver com uma extensidade, um desenvolvimento no tempo.

	 	 (C)	 	Quando inicia um romance, conhece bem as suas personagens e sabe de que forma o romance 
vai terminar.

	 	 (D)	 	Quando utiliza a metáfora das gavetas que integram um móvel, pretende tornar poética a ideia 
de que a produção de poesia e a produção de prosa são, nele, de uma forma geral, 
independentes.

	 	Comprove	a	existência	da	observância	do	princípio	de	cortesia	na	intervenção	de	Francisco	José	
Viegas.

1
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FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Apreciação	crítica

DOIS LIVROS DE ADONIS, O POETA ULTRAPASSADO  
POR BOB DYLAN NO NOBEL
João Céu e silVA

15.10.2016

Aquele que é considerado, nos últimos anos, um dos mais sérios candidatos ao Nobel da Literatura 
teve agora a sorte de duas editoras traduzirem e imprimirem uma sua antologia e uma grande entrevista. 
Ou seja, continuamos a não ter as suas obras — apenas um esforço glorioso de ir começando a apresentar 
Adonis através de uma seleção da autoria de Nuno Júdice e de uma entrevista conduzida por Houria Abde‑
louahed. O primeiro, poeta e admirador do Adonis. A segunda, tradutora da obra do poeta e profunda 
conhecedora da sua obra e da literatura árabe. Portanto, não estamos mal com esta oferta inicial; apenas se 
espera a publicação continuada, num país de poetas, da expressiva e distinta poesia de um autor que veio 
do Oriente mas não se deixou envolver pelas armadilhas da contemporaneidade.

É este tempo atual, aliás, que praticamente abre os dois volumes.
Na antologia O arco-íris do instante, com um longo poema de 24 páginas intitulado «Túmulo para Nova 

Iorque». Uma fotografia a preto e branco daquela cidade captada por um poeta irado e pouco amante da 
cidade: «civilização de quatro patas, em cada direção um assassinato e caminho levando ao assassinato»; ou 
«uma mulher — estátua de mulher. / Numa mão tem um lenço a que chama Liberdade / as folhas de papel 
a que chamamos História. / Com a outra, estrangula uma criança cujo nome é Terra.»

Na entrevista, Violência e islão, com uma longa resposta intervalada com perguntas [demasiado exten‑
sas], intitulada Uma primavera sem andorinhas. Uma fotografia a cores do que foi o fracasso da Primavera 
Árabe em alguns países árabes captada por um poeta frustrado e pouco amante do insucesso do cidadão: 
«Inicialmente, a revolta árabe parecia um despertar. Um belíssimo despertar. Mas os acontecimentos que se 
seguiram a essa Primavera Árabe demonstraram que não se tratava de uma revolução mas sim de uma 
guerra e que esta, em vez de se insurgir contra a tirania, se tornou ela própria outra tirania.»

Do que se vê, não será fácil o confronto para muitos com a obra imaginada de Adonis, o poeta sempre 
apontado como o pseudónimo de Ali Ahmad Saïd Esber, que nasceu na Síria, viveu no Líbano e reside em 
Paris. Que mudou o nome frustrado pelo insucesso dos seus primeiros trabalhos e em honra do património 
cultural greco‑latino.

Esperava‑se, portanto, algo mais doce e introspetivo.
Como no poema Doze lanternas para Granada: «Sonha. Sonha — / Se te absténs de o fazer, o sono e a 

noite comer‑te‑ão.» Como na resposta da parte da entrevista que trata do pulsional: «Quanto aos orienta‑
listas, eles eram excelentes na sua área. Mas não compreendiam o islão.»

Uma coisa é certa: a oportunidade editorial que pôs nas livrarias dois livros tão diferentes de Adonis é 
a melhor introdução ao poeta, pois oferece em simultâneo a oratória e a poética de alguém que merece 
ser descoberto e não escreve versos em rima, nem passíveis de ser cantados. Uma especificidade que o 
organizador da coletânea e tradutor destes poemas do francês e do inglês sugere ao considerar bastante 
necessário que chegue o dia em que a obra de Adonis seja traduzida diretamente da língua árabe. Algo que 
ainda não aconteceu, apesar da grande comunidade existente em Portugal, talvez porque, como diz na 
longa entrevista, «é preciso uma nova leitura: livre e refletida. E devemos sair dessa amálgama entre islão e 
identidade». A ler, ambos.

http://www.dn.pt/artes/interior/dois‑livros‑de‑adonis‑o‑poeta‑ultrapassado‑por‑bob‑dylan‑no‑nobel‑5442648.html,  
consultado em 28 de novembro de 2016.
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	 	Para	responder	a	cada	um	dos	itens,	de	1.1	a	1.9,	selecione	a	opção	correta.	Escreva,	na	folha		
de	respostas,	o	número	de	cada	item	e	a	letra	que	identifica	a	opção	escolhida.

1.1	 No momento em que escreve o texto, o autor
	 	 (A)	 considera que Adonis pode ser distinguido com o Nobel da Literatura de 2016.
	 	 (B)	 sugere que Adonis deve receber o Nobel da Literatura de 2016.
	 	 (C)	 	não deveria ter sido candidato ao Nobel da Literatura de 2016, pois a sua obra não é 

suficientemente conhecida.
	 	 (D)	 refere ‑se a Adonis como um poeta que poderia ter recebido o Nobel da Literatura de 2016.

1.2	 Com a expressão «país de poetas» (linha 7), o autor refere ‑se
	 	 (A)	 à Síria.
	 	 (B)	 a Portugal.
	 	 (C)	 genericamente ao Ocidente.
	 	 (D)	 genericamente ao Oriente.

1.3	 A expressão «teve agora a sorte de» (linha 2)
	 	 (A)	 	sugere que a obra de Adonis já deveria ter sido apresentada em Portugal, dada a qualidade  

da sua produção poética.
	 	 (B)	 alude à falta de interesse, em Portugal, pela poesia produzida no Oriente.
	 	 (C)	 refere ‑se ao facto de a produção poética de Adonis ser quantitativamente pouco significativa.
	 	 (D)	 alude aos esforços, infrutíferos, que houve em publicar a obra de Adonis em Portugal.

1.4	 Os dois volumes sobre Adonis que vieram recentemente a lume têm aberturas que remetem para
	 	 (A)	 a cultura greco ‑latina.
	 	 (B)	 a época contemporânea.
	 	 (C)	 a guerra na Síria.
	 	 (D)	 a Primavera Árabe.

1.5	 A antologia de Adonis, organizada por Nuno Júdice, abre com
	 	 (A)	 uma fotografia a preto e branco de Nova Iorque.
	 	 (B)	 uma fotografia a cores de Nova Iorque.
	 	 (C)	 um poema que retrata Nova Iorque de forma positiva.
	 	 (D)	 um poema que retrata Nova Iorque de forma negativa.

1.6	 A entrevista a Adonis, conduzida por Houria Abdelouahed, abre com
	 	 (A)	 uma fotografia a cores sobre o fracasso da Primavera Árabe em alguns países.
	 	 (B)	 uma resposta de Adonis sobre o islão.
	 	 (C)	 uma resposta de Adonis sobre o fracasso da Primavera Árabe em alguns países.
	 	 (D)	 uma resposta de Adonis sobre a primavera e a Primavera Árabe.

1.7	 As citações de Adonis no penúltimo parágrafo visam exemplificar
	 	 (A)	 o interesse do poeta pelo património greco ‑latino.
	 	 (B)	 a visão cosmopolita de Adonis. 
	 	 (C)	 um certo pendor introspetivo da obra de Adonis.
	 	 (D)	 	a ausência de um pendor doce e introspetivo que o autor do texto esperava encontrar  

na obra de Adonis.

1.8	 A última frase do texto sugere que a comunidade árabe em Portugal
	 	 (A)	 tem manifestado interesse em conhecer a obra de Adonis.
	 	 (B)	 não tem manifestado interesse pela obra de Adonis.
	 	 (C)	 já conhece bem a obra de Adonis.
	 	 (D)	 tem censurado a obra de Adonis.

1.9	 Adonis
	 	 (A)	 conheceu um grande sucesso desde que começou a publicar a sua obra.
	 	 (B)	 enfrentou, inicialmente, o insucesso como poeta.
	 	 (C)	 é o maior poeta sírio contemporâneo.
	 	 (D)	 é o maior poeta libanês contemporâneo.

1
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FICHA DE ESCRITA

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Apreciação crítica

Redija uma apreciação crítica sobre um poema de Miguel Torga, Eugénio de Andrade, Alexandre O'Neill  
ou Ruy Belo que não tenha estudado na aula. Refira-se a aspetos como o tema e o assunto, a divisão do texto 
em partes (caso seja pertinente), o tipo de linguagem e os recursos expressivos, entre outros. 
O texto deve ter um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas palavras.

Observações:

1.  Para efeitos de contagem, considera -se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs -se -lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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Correção	das	Fichas

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 1

GRUPO	I

A

	 	Nesta estrofe, o eu poético refere ‑se ao poder criador das palavras. Ao compará ‑las a «um cristal» (v. 1), 
que se caracteriza pelo brilho, pela beleza e por ter vários lados, o sujeito poético evoca a capacidade das 
palavras  
de terem vários sentidos (o valor polissémico das palavras) e de poderem ser interpretadas de diferentes 
formas e salienta a sua beleza, pureza e inocência. A identificação com um punhal e com um incêndio 
salienta o seu poder destruidor. A identificação com um orvalho sugere a frescura, a delicadeza e a 
suavidade que nelas pode existir; pode igualmente evocar esperança (pela associação do orvalho  
à madrugada).

	 	A metáfora presente no verso 13 salienta o entrelaçamento de sentidos que pode existir nas palavras e o 
seu poder criador (por serem («[t]ecidas […] de luz», as palavras «iluminam»). No entanto, também podem 
ser «a noite», isto é, podem evocar escuridão, sofrimento, angústia,… O carácter antitético destas 
metáforas («luz»/«noite») contribui para realçar estas duas ideias e, portanto, a riqueza que caracteriza as 
palavras.

	 	As interrogações retóricas finais constituem um apelo do eu poético a prestar atenção às palavras  
(«Quem as escuta?», v. 17) e a abrir as «suas conchas puras» (v. 20), isto é, a conhecê ‑las verdadeiramente  
e a interpretá ‑las.

B

	 	O Poeta pede às Tágides, ninfas do Tejo, que lhe deem inspiração para cantar os feitos grandiosos dos 
Portugueses («Dai ‑me agora um som alto e sublimado, / Um estilo grandíloco e corrente», est. 4, vv. 5 ‑6), 
de modo que o seu estilo poético esteja à altura dos feitos que quer narrar («Dai ‑me igual canto aos feitos 
da famosa / Gente vossa […]», est. 5, vv. 5 ‑6).

	 	5.1	 	O Poeta alude à poesia lírica, que já cultivou, e à poesia épica, que quer experimentar. À poesia épica 
correspondem os termos: «engenho ardente» (est. 4, v. 2), «som alto e sublimado» (est. 4, v. 5), «estilo 
grandíloco e corrente» (est. 4, v. 6), «fúria grande e sonorosa» (est. 5, v. 1) e «tuba canora e belicosa»  
(est. 5, v. 3). A poesia lírica é caracterizada pelas expressões: «verso humilde» (est. 4, v. 3), pois contrasta 
com o estilo grandioso da poesia épica, e «agreste avena ou frauta ruda» (est. 5, v. 2), elementos que 
se referem às flautas dos pastores e que remetem para a poesia lírica bucólica.

GRUPO	II

	 	(D) 	 	(D) 	 	(C) 	 	(C) 	 	(A) 	 	(B) 	 	(B)

	 	Modificador do grupo verbal.

	 	Oração subordinada adjetiva relativa restritiva.

	 	Coesão gramatical referencial.
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GRUPO	III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se 
as principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 2

GRUPO	I

A

	 	Ao referir ‑se ao País como um «país sem olhos e sem boca», o eu poético salienta a principal característica 
do Portugal de então. Era um país oprimido, pois o Estado Novo, ou salazarismo, era um regime 
autoritário que controlava a vida dos cidadãos e reduzia ou impedia a liberdade de expressão. O facto de 
o verso de abertura do poema ser repetido no fim do texto acentua a ideia de que Portugal era um país 
oprimido; por este ser também o verso que fecha o poema, evoca um ambiente fechado, um cativeiro, 
sugerindo a falta de liberdade em que se vivia.

	 	Os versos 6 ‑13 referem ‑se aos comboios que levavam os homens de todas as localidades do País para irem 
combater na Guerra Colonial, desfazendo as famílias — os comboios «engolem povoados» (v. 7), «tiram gente»  
(v. 8) e «retalham os campos» (v. 9). Estes homens, que são obrigados a ir para a guerra, não oferecem resistência 
(«os comboios são mansos», v. 6) e vão em grande número (alimentam os comboios e «dão ‑lhes boas digestões», 
v. 11), deixando as mães em grande sofrimento («que mãe aperta ao peito os filhos ao ouvi ‑los?», v. 13).

	 	Nesta passagem, o eu poético refere ‑se à vocação marítima de Portugal («país natal dos barcos e do mar»,  
v. 16), ao facto de os Portugueses se vestirem habitualmente com roupas de cores escuras, aludindo 
provavelmente ao luto provocado pela Guerra Colonial («do preto como cor profissional», v. 17) e a uma 
vivência da religião que é, muitas vezes, superficial («dos templos onde a devoção se multiplica em luzes», v. 18).

B

	 	Quando se refere às prostitutas (v. 2), o sujeito poético denuncia a miséria social. Ao afirmar que é cercado por 
lojas, sublinha o consumismo que domina a sociedade. Quando, transfigurando o real, imagina que a rua em 
que se encontra, cheia de lojas iluminadas, é uma catedral com capelas, velas e santos, como se de uma 
catedral de consumo se tratasse, aponta novamente para o espírito consumista da sociedade e pode insinuar 
uma cumplicidade entre a religião e o comércio. A crítica a uma religiosidade superficial, desvirtuada, está 
também presente na referência às «burguesinhas do catolicismo» (v. 9) e ao histerismo das freiras (v. 12).

	 	O advérbio «rubramente» (v. 14) sugere a cor vermelha do ferro, muito quente, que está a ser trabalhado 
pelo forjador. A sinestesia está presente na expressão «inda quente, / Um cheiro» (vv. 15 ‑16), em que há 
uma fusão de sensações — tátil e olfativa —, evidenciando o calor e o cheiro que emanam do pão a 
cozer no forno (ou que acabou de sair do forno).

GRUPO	II

	 	(D) 	 	(A) 	 	(C) 	 	(C) 	 	(D) 	 	(C) 	 	(A)

	 	Complemento do nome.

	 	Oração subordinada substantiva completiva.

	 	O deítico é «ontem».
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GRUPO	III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se 
as principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).

FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL
(Duração do diálogo argumentativo: 8 minutos [19:57‑27:55])

Transcrição:	

Luís	Caetano	(jornalista): Manuel Alegre, há duplicidade, em si, enquanto romancista e poeta?

Manuel	Alegre: […] Eu acho que não há confronto nenhum, que não há duplicidade; que há unidade. 
Eu não sei muito bem falar sobre estas coisas. Eu não sei escrever contrariado, nem de uma 
maneira excessivamente programada. Escrevo quando vem um impulso para escrever, quando me 
dá prazer escrever. Umas vezes, a maior parte das vezes, isso acontece na poesia, mas também 
pode acontecer na prosa. E tudo tem a ver com o ritmo, com a toada, com… O Pascoaes dizia que 
o ritmo é a substância das coisas. E o ritmo é também a substância da escrita. E cada poeta tem o 
seu ritmo. Não creio que haja… O Fernando Pessoa valorizava a prosa em detrimento da poesia. 
Um poeta, o Pina, o Manuel António Pina, escreveu um livro — Poesia, saudade da prosa. Eu, 
quando escrevo prosa, escrevo sempre prosa com uma certa saudade da poesia. Mas não acho 
que haja confronto nenhum. Há poetas que escreveram grandes poemas e trouxeram à poesia 
um certo prosaísmo, um tom coloquial — desde António Nobre ao Cesário Verde, para falar dos 
mais antigos —, como há poetas que levam à prosa a sua toada poética. Não vou falar de mim, da 
Maria Teresa [Horta] e dos que estão aqui… A Sophia, por exemplo… Ou mesmo a Virginia Woolf, 
que parece que embirrou, numa certa altura, com os poetas ingleses, mas ela própria tinha esse 
dom da poesia.

Luís	Caetano: Mas há diferenças no processo de escrita, no impulso de escrita?

Manuel	Alegre: Não. A escrita nasce de um impulso. Claro que, em relação à prosa, há um outro 
distanciamento, há mais organização…

Luís	Caetano: Há planificação? Planifica um romance e não planifica poesia?

Manuel	Alegre:	Eu nunca planifiquei um romance. Uma vez perguntaram ao Scott Fitzgerald como é 
que era um romance que ele tinha escrito, e ele disse: «Olhe, imaginei ‑o em três minutos, escrevi ‑o 
em três meses e o resto foi a vida toda.» O romance foi ‑se estruturando a vida toda. [Para recolher 
as informações, foi a vida toda.] O romance, ou aquilo que eu escrevo, se é que são 
verdadeiramente romances… implicam uma montagem. A minha forma de escrita de romances, 
ou de prosa, a minha forma de organização tem mais a ver com a montagem cinematográfica do 
que propriamente com a planificação.

Luís	Caetano: E a poesia não tem essa montagem?

Manuel	Alegre:	Não. Para se chegar a escrever um poema que seja nosso, tem que se falhar milhares 
de poemas, rasgar muitos cadernos, pensar em suicídio… Nunca mais chegará um verso que seja 
nosso, e tal… Mas, depois, como dizia lá o americano, o […] — que é sempre muito citado nestas 
coisas —, a certa altura, a técnica transforma ‑se numa segunda natureza, e creio que cada um  
de nós, com a maturidade que temos e com a experiência que temos, quando escrevemos um 
poema, normalmente o poema vai até ao fim, sem grandes complicações. Não quer dizer que 
depois não se faça um retoque aqui e ali. Eu, muitas vezes, deixo os cadernos ou os poemas 
durante um ano ou dois anos, e vou mexer naquilo e refaço um pouco… mas o poema já nasce 
organizado… ou desorganizado.
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Luís	Caetano: Nuno Júdice, o que é que se distingue em si quando escreve romance ou quando 
escreve poesia?

Nuno	Júdice: Bom, por um lado, a poesia é uma forma, para mim, natural de escrever, enquanto  
a prosa me obriga a algum trabalho. Portanto, enfim, como toda a gente, sou mais preguiçoso,  
de maneira que escrevo mais poesia do que prosa. Mas há, evidentemente, agora a sério, uma 
diferença substancial entre poesia e prosa, porque a poesia é um momento único, aquilo a que 
posso chamar uma intensidade no instante da aparição do poema, para usar a palavra do Vergílio 
Ferreira, enquanto a prosa é a extensidade, portanto, a prosa joga com o tempo, e na poesia não  
há tempo — o tempo é uma eternidade. A poesia dura para lá das palavras que ali estão, e ao 
aparecer… é muito… aquilo a que se pode chamar aquela iluminação do Rimbaud, mesmo que 
haja o trabalho, evidentemente… Escrever poesia não vem da inspiração. Vem do primeiro verso 
que escrevo, das primeiras linhas do poema… e o resto é trabalho, sobretudo, que está a ser feito. 
Na prosa, é muito diferente, porque é um bocado trabalhar esse tempo. As coisas vão ‑se 
desenvolvendo, vão ‑se construindo. Não aparecem dessa forma natural, como é a poesia. E para 
mim, também… Quando é que eu vejo que o romance começa a surgir como algo que eu vejo 
que posso continuar e posso acabar? É no momento em que eu escrevo para saber o que é que 
vai acontecer àquelas personagens. São elas que me guiam e começam a viver naquelas palavras, 
e a partir dali há uma certa compulsão em chegar ao fim, porque quero saber quem são elas, 
como é que aquilo vai acabar…

Luís	Caetano: E, quando isso acontece, escreve poesia ou não?

Nuno	Júdice: Sim, sim, são coisas completamente diferentes. Portanto, digamos, posso não escrever 
tanta poesia como quando estou a escrever a prosa, mas são gavetas diferentes… As duas estão 
ali no mesmo móvel, que sou eu, digamos, mas, quando estou numa gaveta, enfim, é a prosa, na 
outra é a poesia, embora as duas estejam em comunicação, muitas vezes.

Luís	Caetano: Francisco José Viegas, o romancista ganhou ao poeta? Aceitas o que a Maria Teresa disse 
— que és a posição minoritária neste grupo de quatro?

Francisco	José	Viegas:	O que a Maria Teresa disse enche ‑me de vaidade. Obrigado. Antes de mais, 
deixa ‑me só agradecer… Eu, como cascaense, finalmente, trazeres estas pessoas cá, de Lisboa… 
Já pareço uma pessoa de província, a dizer finalmente vêm cá, e tal… É mais agradável sair de casa 
para vir encontrar estas pessoas. E estas pessoas estão, de alguma maneira, ligadas à minha vida,  
é curioso, por causa de três tias diferentes. O meu pai, o poeta que eu sempre julguei que o meu 
pai preferia, que adorava, que citava a torto e a direito, era o Cesário. Qualquer coisa, um verso do 
Cesário. E eu cresci naquela… Em casa da Maria Teresa só havia Camões. Em minha casa, o meu 
pai era só Cesário. E isto pela vida fora. Até que, um dia, disse: «Pai, mas explica ‑me lá essa paixão 
pelo Cesário.» E ele disse ‑me: «Mas eu nunca gostei muito do Cesário, sabes…» E eu fiquei…  
ao fim de trinta anos, quarenta anos… «Não, é um chato, pá. Mas toda a gente gostava…  
E eu decorei o Cesário e tal…»

[…]
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	 	1.1 Manuel Alegre

	 	 (A)	 F — Não sabe escrever de forma programada.

	 	 (B)	 V

	 	 (C)	 	F — Considera que o ritmo não tem que ver com a poesia ou com a prosa, mas com o próprio 
autor. Cada poeta tem o seu ritmo.

	 	 (D)	 F — É sobretudo poeta e, quando escreve prosa, fá ‑lo com uma certa saudade da poesia.

	 	 (E)	 V

	 	 (F)	 V

	 	 (G)	 	F — Considera que não há diferenças no impulso que surge para escrever prosa e no que surge 
para escrever poesia.

	 	 (H)	 F — Nunca faz uma planificação do que escreve, quer seja poesia quer seja prosa.

	 	 (I)	 V

	 	 (J)	 V

		1.2	 Nuno Júdice

	 	 (A)	 F — Para ele, a forma mais natural de escrita é a poesia.

	 	 (B)	 V

	 	 (C)	 	F — Quando inicia um romance, não conhece bem as suas personagens e nem sabe de que 
forma o romance vai terminar. É guiado pelas personagens e sente uma compulsão para saber 
quem elas são e de que forma o romance vai terminar.

	 	 (D)	 	F — Quando utiliza a metáfora das gavetas que integram um móvel, pretende tornar mais clara  
a ideia de que a produção de poesia e a produção de prosa são, nele, de uma forma geral, 
independentes.

	 	Francisco José Viegas revela respeitar o princípio de cortesia quando faz dois agradecimentos: um, 
dirigido a Maria Teresa Horta, pela observação elogiosa que esta lhe fizera; outro, dirigido ao jornalista  
Luís Caetano, por este ter levado os restantes participantes a Cascais, onde Francisco José Viegas vive.

FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA

	 	1.1 (D); 1.2 (B); 1.3 (A); 1.4 (B); 1.5 (D); 1.6 (C); 1.7 (C); 1.8 (B); 1.9 (B).

1

2

1
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA Poetas	contemporâneos

MIGUEL TORGA

Comunhão

Tal como o camponês, que canta a semear
A terra,
Ou como tu, pastor, que cantas a bordar
A serra
De brancura,
Assim eu canto, sem me ouvir cantar,
Livre e à minha altura.

Semear trigo e apascentar ovelhas
É oficiar à vida
Numa missa campal.
Mas como sobra desse ritual
Uma leve e gratuita melodia,
Junto o meu canto de homem natural
Ao grande coro dessa poesia.

A largada

Foram então as ânsias e os pinhais
Transformados em frágeis caravelas
Que partiam guiadas por sinais
Duma agulha inquieta como elas…

Foram então abraços repetidos
À Pátria‑Mãe‑Viúva que ficava
Na areia fria aos gritos e aos gemidos
Pela morte dos filhos que beijava.

Foram então as velas enfunadas
Por um sopro viril de reação
Às palavras cansadas
Que se ouviram no cais dessa ilusão.

Foram então as horas no convés
Do grande sonho que mandava ser
Cada homem tão firme nos seus pés
Que a nau tremesse sem ninguém tremer.

Canção do semeador

Na cerra negra da vida,
Pousio do desespero,
É que o Poeta semeia
Poemas de confiança.
O Poeta é uma criança
Que devaneia.

Mas todo o semeador
Semeia contra o presente.
Semeia como vidente
A seara do futuro,
Sem saber se o chão é duro
E lhe recebe a semente.

Universalidade

Aqui declaro que não tem fronteiras.
Filho da sua pátria e do seu povo,
A mensagem que traz é um grito novo,
Um metro de medir coisas inteiras.

Redonda e quente como um grande abraço
De polo a polo, a sua humanidade,
Tendo raízes e localidade,
É um sonho aberto que fugiu do laço.

Vento da primavera que semeia
Nas montanhas, nos campos e na areia
A mesma lúdica semente,

Se parasse de medo no caminho,
Também parava a vela do moinho
Que mói depois o pão de toda a gente.

miguel toRgA, Antologia poética,  
Alfragide, Publicações Dom Quixote, 2014.
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EUGÉNIO DE ANDRADE

Urgentemente

É urgente o amor,
É urgente um barco no mar.

É urgente destruir certas palavras,
ódio, solidão e crueldade,
alguns lamentos,
muitas espadas.

É urgente inventar alegria,
multiplicar os beijos, as searas,
é urgente descobrir rosas e rios
e manhãs claras.

Cai o silêncio nos ombros e a luz
impura, até doer.
É urgente o amor, é urgente
permanecer.

eugénio de AndRAde,  
As palavras interditas — até amanhã,  

Lisboa, Assírio & Alvim, 2013.

As palavras interditas

Os navios existem, e existe o teu rosto 
encostado ao rosto dos navios. 
Sem nenhum destino flutuam nas cidades, 
partem no vento, regressam nos rios. 

Na areia branca, onde o tempo começa, 
uma criança passa de costas para o mar. 
Anoitece. Não há dúvida, anoitece. 
É preciso partir, é preciso ficar. 

Os hospitais cobrem‑se de cinza. 
Ondas de sombra quebram nas esquinas. 
Amo‑te… E entram pela janela 
as primeiras luzes das colinas. 

As palavras que te envio são interditas 
até, meu amor, pelo halo das searas; 
se alguma regressasse, nem já reconhecia 
o teu nome nas suas curvas claras. 

Dói‑me esta água, este ar que se respira, 
dói‑me esta solidão de pedra escura, 
estas mãos noturnas onde aperto 
os meus dias quebrados na cintura. 

E a noite cresce apaixonadamente. 
Nas suas margens nuas, desoladas, 
cada homem tem apenas para dar 
um horizonte de cidades bombardeadas.

eugénio de AndRAde,  
As palavras interditas — até amanhã,  

Lisboa, Assírio & Alvim, 2013.

Poema XXIX

Tu és a esperança, a madrugada.
Nasceste nas tardes de setembro,
quando a luz é perfeita e mais doirada,
e há uma fonte crescendo no silêncio
da boca mais sombria e mais fechada.

Para ti criei palavras sem sentido,
inventei brumas, lagos densos,
e deixei no ar braços suspensos
ao encontro da luz que anda contigo.

Tu és esperança onde deponho
meus versos que não podem ser mais nada.
Esperança minha, onde meus olhos bebem,
fundo, como quem bebe a madrugada.

eugénio de AndRAde, Primeiros poemas —  
As mãos e os frutos — Os amantes sem dinheiro,  

Lisboa, Assírio & Alvim, 2014.
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O poema pouco original do medo

O medo vai ter tudo
pernas
ambulâncias
e o luxo blindado
de alguns automóveis

Vai ter olhos onde ninguém o veja
mãozinhas cautelosas
enredos quase inocentes
ouvidos não só nas paredes
mas também no chão
no teto
no murmúrio dos esgotos
e talvez até (cautela!)
ouvidos nos teus ouvidos

O medo vai ter tudo
fantasmas na ópera
sessões contínuas de espiritismo
milagres
cortejos
frases corajosas
meninas exemplares
seguras casas de penhor
maliciosas casas de passe
conferências várias
congressos muitos
ótimos empregos
poemas originais
e poemas como este
projetos altamente porcos
heróis
(o medo vai ter heróis!)
costureiras reais e irreais
operários
  (assim assim)
escriturários
  (muitos)
intelectuais
  (o que se sabe)
a tua voz talvez
talvez a minha
com certeza a deles

Vai ter capitais
países
suspeitas como toda a gente
muitíssimos amigos
beijos
namorados esverdeados
amantes silenciosos
ardentes
e angustiados

Ah o medo vai ter tudo
tudo

(Penso no que o medo vai ter
e tenho medo
que é justamente
o que o medo quer)

*
O medo vai ter tudo
quase tudo
e cada um por seu caminho
havemos todos de chegar
quase todos
a ratos

Sim
a ratos

AlexAndRe o'neill, Poesias completas, Lisboa, Assirio & Alvim, 2000.

Edvard Munch, O grito (1893). 

ALEXANDRE O'NEILL
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RUY BELO

Soneto superdesenvolvido

É tão suave ter bons sentimentos
consola tanto a alma de quem os tem
que as boas ações são inesquecíveis momentos
e é um prazer fazer bem

Por isso se no verão se chega a uma esplanada
sabe melhor dar esmola que beber a laranjada
Consola mais viver assim no meio de muitos pobres
que conviver com gente a quem não falta nada

E ao fim de tantos anos a dar do que é seu
independentemente da maneira como se alcançou
ainda por cima se tem lugar garantido no céu
gozo acrescido ao muito que gozou

Teria este (se não tivesse outro sentido)
ser natural de um país subdesenvolvido

Elogio da amada

Ei‑la que vem ubérrima numerosa escolhida
secreta cheia de pensamentos isenta de cuidados
Vem sentada na nova primavera
cercada de sorrisos no regaço lírios
olhos feitos de sombra de vento e de momento
alheia a estes dias que eu nunca consigo
Morde‑lhe o tempo na face as raízes do riso
começa para além dela a ser longe
A amada é bem a infância que vem ter comigo
Há pássaros antigos nos límpidos caminhos
e mortes como antes nunca mais
Ei‑la já que se estende ampla como uma pátria
no limiar da nossa indiferença
Os nossos átrios são para os seus pés solitários
Já todos nós esquecemos a casa dos pais
ela enche de dias as nossas mãos vazias
A dor é nela até que deus começa
eu bem lhe sinto o calcanhar do amor
Que importa sermos de uma só manhã e não haver em volta
árvore mais açoitada pelos diversos ventos?
Que importa partirmos num desmoronar de poentes?
Mais triste mesmo a vida onde outros passarão
multiplicando‑lhe a ausência que importa
se onde pomos os pés é primavera? 

Ruy Belo, Todos os poemas, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000.
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Versos do pobre católico

Nem palavras nem coisas tenho para o teu altar
e é hoje a tua festa agora é que me lembra, Senhora da Assunção
Tiveste sobre os teus alvos pés alguns momentos
brilhantes de fervor as presidentes de importantes movimentos
Mas tens a fronte fria e dois olhos brilhantes
Estava distraído. Não te sentes feliz
se o povo reza livremente o terço no país
e são muito cristãos os nossos governantes?

Nem palavras nem coisas nem a própria distração será bastante
para fazer passar por cima dos mais próximos devotos esse olhar
que há de envolver o grande corpo mudo justo mas distante

Nem palavras nem coisas tenho para o teu altar
e é hoje a tua festa agora é que me lembra, Senhora da Assunção
Venho como um gatuno — o que rouba de frente, arrisca e puxa a faca,
não o político o industrial o presidente dos conselhos de administração
— depositar à superfície desse teu imenso olhar
poisado sobre os dias e os gestos e as águas na ressaca
entre aromas e fumos esta enorme incorrigível distração
que me enche a vida o passo e o regaço e deixo finalmente transbordar

Era tudo o que tinha era mais esta grande mágoa
de ter medo de vir talvez por não saber nadar
no mar de piedade em que outros se comprazem como peixe na água

Ruy Belo, Todos os poemas, Lisboa, Assírio & Alvim, 2000.
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TEXTOS CRÍTICOS

MIGUEL TORGA
FeRnAndo guimARães

A sua poesia inicial […] é marcada por um tom declamatório e dramático que a aproxima de uma lin‑
guagem ostensivamente discursiva que, aliás, é também a do seu companheiro de geração José Régio. No 
entanto, há tematicamente um certo desvio relativamente a Régio pelo modo como é minimizada uma 
referência religiosa, dado que Miguel Torga se empenha na afirmação de uma imanência humana que 
tende mesmo a pôr em questão qualquer transcendência divina, o que não exclui, de certo modo, a vivên‑
cia humana que decorre polemicamente dessa negação. Eduardo Lourenço fala num «desespero huma‑
nista», considerando o modo como Miguel Torga defende uma literatura mais «interessada» ou «compro‑
metida» na realidade ou na situação humanas, privilegiando ‑se aí a própria dimensão do eu, o qual tantas 
vezes se manifesta através de conflitos vividos consigo mesmo, com o outro ou com a própria criação lite‑
rária (sendo esta a «musa insatisfeita» a quem o poeta se dirigirá assim: «Pisa os meus versos»). Tudo isso 
implica um envolvimento fortemente subjetivo — por vezes dir ‑se ‑ia mesmo pessoal —, a que um pathos 
explorado verbalmente dá um forte acento oratório. Curiosamente, será em obras de carácter memorialís‑
tico — e, portanto, de índole mais subjetiva ou pessoal — que se nos depara com uma outra direção na 
sua poesia. Com efeito, nos vários volumes do seu Diário, cujo primeiro volume saiu em 1941, é possível 
surpreender uma maior contensão, um vivo sentido de unidade dado pelo modo como o poema verbal‑
mente se concentra em certas imagens, uma maestria rítmica que acompanha a surpresa que decorre da 
visualidade dessas imagens, muito ligadas à revelação de um mundo agrário ou pastoril que sempre se há 
de apresentar como denominador comum na obra de Miguel Torga. Ao mesmo tempo, surpreende ‑se um 
registo todo voltado para uma interioridade que já não se confunde com uma manifestação de subjeti‑
vismo ou expressão confessional que fosse diretamente expressa. Esta nova opção poética fará com que o 
nome de Miguel Torga se possa aproximar do de outros poetas como Vitorino Nemésio e Ruy Cinatti, que, 
seguindo entre si caminhos muito diferentes, marcaram a partir dos primeiros anos da década de 40 a 
passagem para os anos 50, o que representa, em última análise, um verdadeiro desvio relativamente à poé‑
tica presencista. No entanto, a poesia de Miguel Torga, até à publicação de um dos seus últimos livros 
integralmente constituído por poemas, Câmara ardente (1962), não se exime a retomar uma certa eloquên‑
cia onde a revolta ou a crítica social se convertem em imprecação ou invetiva: «Acordo e recomeço /  
O canto interrompido: / O desvairado canto / Da ira irrequieta…» Em Alguns poemas ibéricos (1952, reed. 
acrescentada em 1965, com o título Poemas ibéricos) cria ‑se, através de vários leitmotive, como os da terra, a 
pobreza do solo, a expansão marítima, o espírito liberto «por ascese» ou a luta contra a repressão, um 
imaginário que se identifica com a realidade da Ibéria. Aí se desenvolvem algumas detetáveis referências a 
Unamuno, Oliveira Martins ou ao Fernando Pessoa da Mensagem, as quais são envolvidas pela linguagem 
metafórica e dramaticamente afirmativa que tão característica é de Miguel Torga e que o levou dizer, no vol. 
IX do Diário: «A minha humanidade tem agora as dimensões da Península, com todas as contradições que 
a dilaceram harmonizadas.»

FeRnAndo guimARães, «Miguel Torga», in Dicionário de literatura portuguesa (org. Álvaro Machado),  
1.ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 2003.

JACinto do PRAdo Coelho

Escritor situado no concreto. Ligado ao húmus natal, dir ‑se ‑á que pela via do casticismo atinge a uni‑
versalidade? É dizer pouco, embora signifique muito. Torga não é apenas expressão duma paisagem ou 
duma «alma» coletiva. Afirma ‑se como personalidade única, de singular poder criador. A sua obra é ele e a 
Natureza, ele e Portugal, um Portugal que, em parte, o fez, mas que, em parte, ele inventou, como Unamuno 
«gerou» a Espanha nas suas entranhas. Mais: a sua obra é ele contra a natureza, ele contra os portugueses, 
numa luta incessante que resulta dum invencível amor a Portugal. «Comprei a consciência de que sou / 
Homem de trocas com a Natureza.» Dois mundos que, dramaticamente, a um tempo se buscam e se repe‑
lem. […]
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O estilo poético de Torga, duma eloquência sóbria, depurada, viril, que ora aquece de entusiasmo, ora 
nos fustiga, manifesta, pela escolha das palavras, uma inspiração genesíaca: seiva, sémen, sexo, cio, fecundar, 
germinar, parir, etc.; a ela se vem juntar o delírio sensual das invocações báquicas: o cacho, o vinho, o mosto. 
Mas outra zona de inspiração, em contraponto, traduz ‑se por termos como sonho, ilusão, aventura, Deus, 
mito, lua, estrela, astral. Como permanente traço de união, a ânsia de liberdade, o culto da liberdade — sem 
a qual a vida é só aparência de vida: «Livre não sou, mas quero a liberdade, / Trago ‑a dentro de mim como 
um destino.» Lírico, fala de si, exibe ‑se, reabilita Narciso, o homem que se busca numa imagem inteira. 
Entretanto, a presença dos outros é condição de plenitude, a incompreensão, o isolamento forçado, motivo 
de fundo ressentimento, amargura que destila pelas páginas dos onze volumes do Diário. Há em Miguel 
Torga, como reverso da franqueza agreste, a sede de fraternidade […]. Outras vezes um lamento por não ter 
sabido amar ou por o amigo se lhe haver negado […]. É o impulso afetivo para o outro que faz do lírico um 
poeta da comunidade — ele, cuja vocação não é, todavia, agir, ele que, em plena consciência, compra 
inteireza, com a situação de marginal: «Não me dói nada meu particular. / Peno cilícios da comunidade. // 
Mas não podia, lírico poeta, / Ficar, de avena, a exercitar o ouvido, / Longe do mundo e longe do ruído.» Seja 
ao confessar ‑se pela palavra estética, seja ao deplorar os males de todos, Torga é simultaneamente (mais um 
sinal de ampla dimensão humana) o poeta da angústia e o poeta da esperança: «Brota de mim a angústia, 
como um joio / Imortal.» Angústia provocada pela ausência de absoluto, ausência de Deus ou do divino nos 
homens, pelas mortes em vida, pela morte final. «A paz possível é não ter nenhuma.» E esperança que é a 
resposta raivosa da vida que em nós continua a latejar: «Sou a ave da esperança, / Pássaro triste que na luz 
do sol / Aquece as alegrias do futuro.» Por isso, o humanismo acre de Torga se resolve numa lição de juven‑
tude. «Orfeu rebelde», o poeta denuncia, ilumina, constrói. Na linha do horizonte, um mundo novo, o 
mundo que os poetas sabem e que os mesquinhos temem.

JACinto do PRAdo Coelho, «Casticismo e humanidade em Miguel Torga», in Ao contrário de Penélope, Lisboa, Bertrand Editora, 1976.

EUGÉNIO DE ANDRADE
FeRnAndo guimARães

[Realce ‑se] um aspeto essencial: a importância da linguagem, sobretudo através da maneira como é 
valorizada a imagem e a expressão metafórica. Um segundo aspeto a considerar diz respeito ao sentido 
rítmico dessa poesia, aliás com flutuações métricas, ao paralelismo frásico, às recorrências fonéticas, ao 
modo de estrofação, à sua tonalidade melódica ou musical. Há entre os dois referidos aspetos uma íntima 
relação, o que faz com que Óscar Lopes admita que a metáfora em casos como este não seja mais que um 
elemento do ritmo. Para compreendermos devidamente esta valorização da linguagem através da recor‑
rência do ritmo, da imagem e da metáfora, importa estar atento a algumas linhas de desenvolvimento da 
nossa poesia na década de 40, considerando ‑se, em especial, os casos de Ruy Cinatti e Sophia de Mello 
Breyner Andresen. Ao lado de Eugénio de Andrade, são estes dois poetas que melhor hão de retomar certas 
linhas de desenvolvimento que se desviam, nitidamente, do discursivismo, do subjetivismo ou do empe‑
nhamento ideológico que, sob formas diferentes e por vezes contraditoriamente, marcara os movimentos 
presencista e neorrealista. Procura ‑se prestar uma maior atenção ao valor das palavras no poema, tendo em 
vista as suas potencialidades imagísticas e metafóricas. Em Eugénio de Andrade, se considerarmos sobre‑
tudo algumas das suas obras iniciais, tais potencialidades são encaradas tendo em vista o exemplo dos 
poetas espanhóis da geração de 27, nomeadamente Federico García Lorca, de cuja poesia é tradutor. Pos‑
teriormente — numa atitude em que a exuberância metafórica que podia derivar deste exemplo é atenu‑
ada na procura de um invocado «ostinato rigore» —, conciliará a originalidade da sua poesia com o perse‑
guido, e por ele tantas vezes reconhecido, exemplo de alguns poetas medievais galaico ‑portugueses e do 
simbolista Camilo Pessanha. Por outro lado, dá ‑se a circunstância de as suas obras inicialmente referidas 
coincidirem, precisamente, com o momento alto do nosso surrealismo, havendo mesmo a considerar o 
convívio literário que manteve com alguns dos seus representantes. No entanto, só muito indiretamente se 
faz sentir a influência dos surrealistas, tanto mais que a opção por formas poeticamente antiartísticas e de 
índole imediatamente expressiva tão próprias do movimento em questão iam chocar com o exigente 
lirismo de Eugénio de Andrade. O desenvolvimento imaginário e metafórico desse lirismo conduz a um 
envolvimento temático que é extremamente importante para o caracterizar. Há, assim, uma referencialidade 
de natureza amorosa e desejante que faz com que a sua poesia se concentre numa invocada realidade do 
próprio corpo ou dos sentidos.
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Complementarmente existe um outro polo imaginário, disfórico este. Trata ‑se do tema da morte ou 
do seu «obscuro domínio» — assim se intitula um livro seu de 1972 —, o qual ganha um peso especial, 
sobretudo quando se cruza com a extrema emoção e, até, exaltação com que se afirma uma outra referên‑
cia, a presença materna, que aparece consagrada em O coração do dia (1958). Finalmente, considere ‑se o 
modo como aflora ocasionalmente na sua poesia uma alusão a conflitos ou uma afirmação de valores a 
que, por exemplo, a referência à Guernica, às «palavras interditas», etc., dão um especial sentido. Mas todas 
estas referências não deixam de estar sujeitas a um certo esvaziamento que acompanha a predileção pelo 
poema verbalmente despojado, breve ou sem sobrecargas de natureza retórica, como acontece em Limiar 
dos pássaros (1972) e Véspera da água (1973), o que levou o seu autor a dizer que, neles, «a destruição foi a 
minha Beatriz. Isto mostra a que distância esses livros se encontram dos outros». Mais recentemente, como 
em O sal da língua (1995), tende já para uma certa descrição de ordem circunstancial ou para o que seria 
uma mais direta afirmação dos afetos. Mas tais afirmações não comprometem a essencial unidade e conti‑
nuidade que há na sua relativamente extensa obra poética. Ocasionalmente, há nela a considerar a utiliza‑
ção do poema em prosa, o que é o caso de todos os textos incluídos em Memória de outro rio (1978).

FeRnAndo guimARães, «Eugénio de Andrade», in Dicionário de literatura portuguesa (org. Álvaro Machado),  
1.ª edição, Lisboa, Editorial Presença, 2003.

ALEXANDRE O'NEILL
ClARA RoChA

A partir de Tempo de fantasmas [1951], a poesia de O'Neill assume, pois, o seu empenhamento político, 
procurando formas diversas de recusa da ordem estabelecida: a provocação, a sátira, o escárnio, a blasfémia, 
o divertimento poético, o jogo como expressão do princípio de prazer, o nonsense, o curto ‑circuito das 
metáforas insólitas, a imaginação como hipótese de criação de um mundo outro que se sobrepõe ao 
mundo real. O poder revolucionário do irracional torna ‑se, assim, um aliado do poeta, que não enjeita, nesse 
ponto, a lição surrealista. Também a nota lírica, que remete para o lado «icário» do amor presente em 
alguma literatura erótica surrealista, pode estar carregada de força combativa. O poema «Um adeus portu‑
guês», entre outros, é disso exemplo. Dedicado a Nora Mitrani, uma francesa vinda a Portugal em 1949 no 
âmbito das atividades surrealistas, ele é o requiem por um amour fou impossível, ao mesmo tempo que 
cauteriza a realidade histórica de um país oprimido e o sentimento coletivo de impotência e de renúncia.

Quer se trate de uma poesia da abjeção ou de uma poesia prometeica, ela é sempre um meio de 
intervenção, o contraponto do conformismo pátrio, dessa «pequena dor à portuguesa / tão mansa quase 
vegetal» de que fala o poeta em «Um adeus português». O humor é, sem dúvida, o seu principal trunfo. 
Continuando uma rica tradição intertextual que vai das cantigas de escárnio e maldizer até Nicolau Tolen‑
tino e Bocage, a faceta humorística de O'Neill (patente em textos como «Meditação na pastelaria», «O revól‑
ver de trazer por casa», «Os domingos de Lisboa», «Fala», «Velho de Lisboa» e tantos outros) é a sua forma de 
«soltar as feras» (Aragon) do inconsciente e de emancipar o espírito em relação a todas as sentinelas da 
razão, da moral e do gosto. A própria criação é objeto de autoironia no poema «Albertina ou o inseto ‑insulto 
ou o quotidiano recebido como mosca», uma espécie de arte poética às avessas em que o autor dinamita 
a instituição literária e o conceito de obra ‑prima: «O poeta está só, completamente só. / Do nariz vai tirando 
alguns minutos / De abstração, alguns minutos / Do nariz para o chão / Ou colados sob o tampo da mesa 
/ Onde o poeta é todo cotovelos / E espera um minuto que seja de beleza. / Mas o poeta é aos novelos; / 
Mas o poeta já não tem a certeza / De segurar a musa, aquela / Que tantas vezes arrastou pelos cabelos… 
/ A mosca Albertina, que ele domesticava, / Vem agora ao papel, como um inseto ‑insulto, / Mas fingindo 
que o poeta a esperava […].»

Mas a poesia de O'Neill é também rica em jogos verbais, a forma mais imediata por que se manifesta, 
ao nível textual, a sua imaginação criadora. O aproveitamento da materialidade fónica e visual do signifi‑
cante, os neologismos, as justaposições, as aglutinações, a prática esporádica da escrita automática, os 
inventários à maneira de Prévert, os exercícios parodísticos, os diálogos, etc., povoam a sua obra de achados 
surpreendentes e reforçam a sua dimensão simultaneamente lúdica e subversiva.

ClARA RoChA, «Alexandre O'Neill», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
Lisboa: Editorial Verbo, 1995.
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RUY BELO
mARgARidA BRAgA neVes

Tratando ‑se de um poeta que sempre intercalou o labor poético com o exercício da crítica e da refle‑
xão teórica, como o atesta a publicação do volume de ensaios Na senda da poesia, será curioso verificar 
como o espaço aberto por Ruy Belo é equidistante, quer do Surrealismo — de um Herberto Helder, por 
exemplo — quer da «poesia pobre» e reduzida ao essencial, preconizada pelos poetas mais jovens agrupa‑
dos em Poesia 61. Significa isto que, ao sintetizar contributos alheios a que não deixa de incorporar o seu, 
Ruy Belo abre uma nova senda, que começa por procurar romper com a tradição discursivista da poesia 
portuguesa. Essa renovação passa pelo sistemático dinamitar dos núcleos sintáticos e semânticos, o que 
produz as mais inesperadas e insólitas contiguidades no interior dos poemas, por forma a provocar a desin‑
tegração da função utilitária, em favor da dimensão estética da linguagem. Num discurso caudaloso como 
o seu, estes elementos, aliados a uma permanente experimentação formal, sobretudo ao nível da camada 
fónica — através da insistência em repetições, anáforas, aliterações, assonâncias, rimas internas e externas 
— contribuem para a perplexidade e a permanente surpresa do leitor — decifrador hábil e ativo —, que os 
poemas explicitamente convocam. Afastando ‑se da problemática religiosa, semeada de referências bíblicas, 
obsessivamente presente tanto no seu livro de estreia como no segundo, O problema da habitação — alguns 
aspetos, a poesia de Ruy Belo, em que a palavra «deus» começa a surgir grafada com minúscula, ao mesmo 
tempo que se esboçam os contornos de uma indistinta figura feminina, alarga as suas referências a outras 
áreas (o cinema, as artes plásticas, as viagens, o desporto, etc.) e aproxima ‑se do real e das coisas quotidia‑
nas. Atravessada por preocupações de índole social e de cariz humanista, esta poesia assume no seu ter‑
ceiro livro, Boca bilingue, um carácter mais vincadamente experimental e autorreflexivo. Progressivamente, 
o laboratório dá lugar à oficina onde o poeta — Homem de palavras(s) (suas e alheias, sendo porventura as 
de Cesário, Nobre, Pessoa/Campos, João Miguel Fernandes Jorge e também Eliot as mais marcantes) — se 
ocupa em domar e polir poemas cada vez mais extensos, a que não é estranha a tradição grandiloquente 
do Romantismo. Isto levará o seu mais importante crítico, Joaquim Manuel Magalhães, a falar em Neorro‑
mantismo a propósito desta poesia. Com poemas apoiados em versos longos — o alexandrino ou o decas‑
sílabo («essa / criatura ondulante e repousante o decassílabo») —, o poeta como que procura deter o curso 
do tempo, tentando resistir à veloz progressão da morte. Os efeitos do «tempo detergente» fazem sentir ‑se 
dolorosamente sobre o sujeito, cujo corpo devastado enfrenta a insónia, o envelhecimento, a dor, a solidão, 
o outono e a presença insidiosa da morte — temas que ao longo da obra se avolumam, sendo responsáveis 
pela avassaladora melancolia que dela emana. Importante é igualmente a presença da História, que, entre‑
tecida com a memória e a história individual do «eu», está na origem do longo poema «A margem da ale‑
gria», glosa dos amores de Pedro e Inês. Amores e desamores entre Portugal e Castela, que esta poesia 
constantemente aproxima, por intermédio do poema, meio de transporte privilegiado, não só no espaço 
como no tempo, como no ‑lo recorda o título de outro dos seus livros: Transporte no tempo. A meditação 
acerca do espaço assume em Ruy Belo particular relevo: no centro está Portugal, o País possível. Delimitadas 
pelas terras de Espanha e pelo mar, estão as areias de Portugal (sendo a praia e o verão os lugares em que 
a mulher e o amor quase parecem possíveis). Mas esta poética tem na terra o seu elemento primordial. 
E disso são eloquente testemunho os seus últimos livros: Toda a terra, que é a terra de morrer, e, sobretudo, 
o volume póstumo Despeço -me da terra da alegria.

mARgARidA BRAgA neVes, «Ruy Belo», in Biblos — Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa,  
Lisboa: Editorial Verbo, 1995.
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3.1 MIGUEL TORGA

78.	Miguel	Torga
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  O PowerPoint apresenta os principais factos da vida de Miguel Torga (pseudónimo de Adolfo Correia da 
Rocha) e da sua produção literária.

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	da	poesia	de	Miguel	Torga.

79.	 «Orfeu	rebelde»
	 	 Faixa	áudio	10

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Orfeu rebelde», de Miguel Torga. 

80.	Esquema-síntese	de	«Orfeu	rebelde»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Orfeu rebelde».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

81.	 Esquema-síntese	de	«Sísifo»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Sísifo».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

82.	Esquema-síntese	de	«Peregrinação»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Peregrinação».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

83.	 Esquema-síntese	de	«Lamento»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Lamento».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMÉDIA
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3.2 EUGÉNIO DE ANDRADE

84.	Eugénio	de	Andrade
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  O PowerPoint apresenta os principais factos da vida de Eugénio de Andrade e da sua produção literária.

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	da	poesia	de	Eugénio	de	Andrade.

85.	 «Que	fizeste	das	palavras?»
	 	 Faixa	áudio	11

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Que fizeste das palavras?», de Eugénio de Andrade.

86.	Esquema-síntese	de	«Que	fizeste	das	palavras?»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Que fizeste 
das palavras?».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

87.	 Esquema-síntese	de	«Metamorfose	da	casa»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Metamor‑
foses da casa».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

88.	 	Esquema-síntese	de	«Ao	Miguel,	no	seu	4.o	aniversário,	e	contra	o	
nuclear,	naturalmente»

	 	 Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Ao Miguel, 
no seu 4.o aniversário, e contra o nuclear, naturalmente».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

89.	 Esquema-síntese	de	«As	amoras»
	 	 Apresentação	em	PowerPoint

 A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «As amoras».

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  
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3.3 ALEXANDRE O'NEILL

90.	Alexandre	O'Neill
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  O PowerPoint apresenta os principais factos da vida de Alexandre O'Neill e da sua produção literária.

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	da	poesia	de	Alexandre	O'Neill.

91.	 Esquema-síntese	de	«Autorretrato»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Autorretrato».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

92.	 «Portugal»
	 	 	Faixa	áudio	12

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Portugal», de Alexandre O'Neill. 

93.	 Esquema-síntese	de	«Portugal»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Portugal».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

94.	Esquema-síntese	de	«Há	palavras	que	nos	beijam»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Há palavras 
que nos beijam».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

95.	 Esquema-síntese	de	«Perfilados	de	medo,	agradecemos»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Perfilados 
de medo, agradecemos».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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3.4 RUY BELO

96.	Ruy	Belo
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  O PowerPoint apresenta os principais factos da vida de Ruy Belo e da sua produção literária.

	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Antes	do	estudo	da	poesia	de	Ruy	Belo.

97.	 Esquema-síntese	de	«Morte	ao	meio	dia»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Morte ao 
meio dia».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

98.	«Oh	as	casas	as	casas	as	casas»
	 	 	Faixa	áudio	13

  O ficheiro inclui uma leitura do poema «Oh as casas as casas as casas», de Ruy Belo. 

99.	 Esquema-síntese	de	«Oh	as	casas	as	casas	as	casas»
	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

  A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «Oh as casas 
as casas as casas».

	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questionário	
sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.

110.	 «E	tudo	era	possível»
	 	 	 	Vídeo

    O poema «E tudo era possível» dito por Nuno Lopes.

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Antes	do	estudo	do	poema	«E	tudo	era	possível».

101.	 Esquema-síntese	de	«E	tudo	era	possível»
	 	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

    A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «E tudo era 
possível».

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.
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102.	 «O	Portugal	e	o	futuro»
	 	 	 	Vídeo

    O poema «E tudo era possível» dito por Nuno Lopes.

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Antes	do	estudo	do	poema	«O	Portugal	e	o	futuro».

103.	 Esquema-síntese	de	«O	Portugal	e	o	futuro»
	 	 	 	Apresentação	em	PowerPoint

    A apresentação exibe um esquema‑síntese dos aspetos mais importantes relativos ao poema «O Portugal 
futuro».

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Depois	da	análise	do	poema,	para	sistematizar	conclusões.	Se	não	for	possível	responder	ao	questio‑
nário sobre o poema, os alunos podem registar as principais ideias a partir do PowerPoint.  

104.	 Ficha	formativa	complementar	e	cenários	de	resposta
	 	 	 	Ficha	de	avaliação

    A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos da Educação Literária de 11.º ano (poesia de Antero de Quental).

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	O	professor	poderá	utilizar	a	ficha	formativa	como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	
subunidade «Poetas contemporâneos». Com o texto B, serão retomados conteúdos de 11.º ano.

105.	 Ficha	de	compreensão	do	oral	e	cenários	de	resposta
	 	 	 	Ficha	de	avaliação

    O exercício de compreensão do oral é elaborado a partir de um excerto do programa «Governo sombra». 

	 	 	 	Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	O	professor	poderá	estabelecer	uma	relação	entre	o	tema	abordado	e	alguns	poemas	de	autores	 
contemporâneos com mensagem política implícita.
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Imagem da peça O ano da morte de Ricardo Reis, encenada pel’A Barraca.
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José	Saramago
  e a tradição do romance histórico 

em Portugal

Saramago	e	Almeida	Garrett
O traço estilístico afim entre Saramago e Almeida Garrett é a digressão. Em duas das suas cró‑
nicas da década dos 70, reunidas no livro Deste mundo e do outro (1971), Saramago deteve ‑se 
sobre a figura e a obra de Garrett. Uma das crónicas intitula ‑se «Almeida Garrett e Frei Joaquim 
de Santa Rosa» e trata da filosofia política liberal de Garrett. Como Par do Reino, opôs ‑se ao 
conservadorismo antidemocrático dos absolutistas e ao obscurantismo da censura portuguesa 
encarnada, precisamente, no dito frei Santa Rosa. Esta crónica ilustra a exemplaridade da figura 
histórica de Garrett para Saramago, como um dos primeiros escritores portugueses que, na era 
moderna, refletiram sobre a vida política nacional sua contemporânea — especialmente no 
livro Portugal na balança da Europa, de 1830.

Na segunda crónica, Viagens na minha terra, o nível de incorporação paródica de Almeida Gar‑
rett por parte de Saramago caracteriza ‑se já no título, que repete integralmente o do 
«romance» fragmentado, de 1846, cuja principal característica de estilo é a digressão, no qual 
o autor joga com numerosos registos vocais e enredos paralelos. Saramago estabelece dois 
elementos relativos à sua leitura de Garrett, ambos de importância para o desenvolvimento 
futuro de sua prosa narrativa. Por um lado, diz que «o melhor nas Viagens… não é a Joaninha 
dos Olhos Verdes» mas o «prazer digressivo» do escritor romântico, que «salta de tema em 
tema com benigna indiferença mas que, no fundo, não perde o norte, nem uma gota d’água 
que faça mover o seu moinho» literário. Por outro lado, afirma que «[…] o melhor das Viagens… 
é exatamente a viagem — a crónica». Esta breve observação sobre o texto garrettiano vincula 
a escrita da crónica — e, se bem quisermos, toda a produção escrita — à ideia de viagem. 
Encontramos a noção de escrever como um errar (uma «errância») de sentido em sentido, 
como um deslocamento, em suma, como um deslocar ‑se pelo sentido sem que este desloca‑
mento implique a perda de um sentido original da escrita.

Para lá de suas crónicas — as quais, juntamente com sua produção poética, e como o escritor 
mesmo assinalou repetidas vezes, foram fundamentais para a evolução de sua obra narrativa 
—, o «modelo digressivo» da prosa garrettiana, quintessencializado em Viagens na minha terra 
(que por sua vez muito fica a dever à leitura de Garrett de Voyages autour de ma chambre, de 
Xavier de Maistre), é percetível em toda a produção romanesca de Saramago. A sinuosidade, a 
alusão, o prazer de narrar, a justaposição de conteúdos narrativos e de linhas independentes 
de enredos, o dialogismo com o leitor, a perseguição de um sentido através do errar pelo 
sentido, numa palavra: a digressão, característica da escrita de Almeida Garrett, é um estilema 
evidente na textualidade que Saramago desenvolve a partir de Manual de pintura e caligrafia 
(livro de 1977, que marca sua estreia como romancista «adulto»).

De forma notável, em O ano da morte de Ricardo Reis (1984), observamos todos esses traços em 
ação. As andanças do heterónimo de Pessoa por uma Lisboa chuvosa e submetida ao regime 
salazarista, os seus encontros e diálogos com o espectro do seu criador, os amores da perso‑
nagem saramaguiana Ricardo Reis com as musas que povoam as odes do heterónimo pesso‑
ano Ricardo Reis, até o seu «falecimento» nove meses depois da sua chegada a Portugal,  

José Saramago (1922‑2010).

Almeida Garrett (1799‑1854). 
Pormenor de um painel de 
Columbano Bordalo 
Pinheiro na Sala dos Passos 
Perdidos na Assembleia  
da República. 
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proveniente do Brasil, vítima de uma espécie de abulia vivencial, proveem um quadro admira‑
velmente difuso e sinuoso, que se espraia em termos analógicos, para lá do enredo, a nível da 
escrita do romance. Fundo e forma, enredo e linguagem, tudo em O ano da morte de Ricardo 
Reis remete para a digressão, de origem garrettiana, não apenas como força motora do texto, 
mas também como produtora de conteúdos narrativos: a partir da digressão, instaura ‑se uma 
sensibilidade em todo o narrar que condiciona tanto a velocidade e a sucessão de instâncias 
narrativas como o seu surgimento ou a sua multiplicação, que às vezes parecem aleatórios 
(característica que se afirma, por exemplo, se tomarmos como elemento de comparação com 
a de Saramago um outro tipo de escrita romanesca, não praticada pelo escritor, que esteja 
estritamente apegada à direcionalidade imposta pelos focos narrativos principais do relato).

Saramago	e	Alexandre	Herculano
A relação de Saramago com Herculano dá ‑se menos em termos textuais que ideológicos. 
O papel de Herculano no contexto da intelectualidade portuguesa do século xix foi instrumen‑
tal. Como bibliotecário real (na Real Biblioteca do Palácio da Ajuda), teve acesso aos documen‑
tos mais importantes da história de Portugal, inclusive ao arquivo da Inquisição. Assim, Hercu‑
lano pôde desenvolver a primeira interpretação moderna da história da nação portuguesa. 
Pela sua compilação de documentos medievais, reunidos em sua Portugaliae monumenta his-
torica, pela sua mais ampla História de Portugal e, de modo especial, pelos seus estudos sobre 
as origens da Inquisição portuguesa, é um dos mais importantes historiadores do continente 
europeu da sua época. Por exemplo, Menéndez Pelayo, no seu famoso ensaio «La historia 
considerada como obra de arte», apresentado na Real Academia de História em Madrid em 
1876, classifica Herculano como um dos melhores «historiadores ‑artistas» da Europa.

Como historiador, Herculano legou ‑nos uma visão tanto democratizadora como desmitifica‑
dora da história nacional portuguesa, por duas razões básicas. A primeira delas vincula ‑se à 
ênfase com a qual tratou a história social do Portugal medieval. Ao contrário da interpretação 
corrente em meados do século xix, e de costas para a interpretação oficial da gesta portu‑
guesa, que tradicionalmente deu maior atenção ao período dos Descobrimentos e ao Portugal 
imperial, Herculano sublinhou pela primeira vez em Portugal o papel das classes médias na 
conformação da nação. Por conseguinte, resgatou nos seus estudos a importância da institui‑
ção do município na época medieval, desmontando assim com bases factuais a visão aristo‑
crática, quando não monárquica e centralizadora, do processo histórico português, que pre‑
valecera em Portugal por séculos. Ainda, ao diferenciar que as forças comunais, representadas 
pelos concelhos municipais, tinham sido as mais importantes para a formação da nação por‑
tuguesa, Herculano demonstrou que a noção transpirenaica de feudalismo não se aplicava ao 
caso português.

A segunda razão que explica a ascendência da sua obra sobre toda a posterior historiografia 
portuguesa é sua desmitificação do discurso oficial. Ao opor ‑se a algumas narrações 
mitológico ‑históricas arraigadas no imaginário português — um bom exemplo é o da suposta 
intervenção divina na Batalha de Ourique, o famigerado «Milagre d’Ourique», que teria dado 
lugar à fundação da monarquia lusitana sob a proteção de Cristo, no século xii —, Herculano, 
seguindo os passos dos «estrangeirados» do Século das Luzes, separa dogma de razão, e a 
análise histórica do relato maravilhoso cristão.

Porém, a postura intelectual de Herculano, sendo «científica» no que tange à história «obje‑
tiva», não é de modo nenhum adversa à fantasia. Além de afirmar o papel da «arte da História» 
na sociedade portuguesa moderna, Herculano outorga um lugar ao imaginário histórico em 
seus romances. Os mais notáveis são Eurico, o presbítero e O monge de Cister, de 1844 e 1848 
respetivamente, aos quais translada as suas conceções da época medieval em Portugal. Con‑
sidera o exercício da ficção como uma modalidade do discurso da verdade e uma forma de 
compreender e desvelar o complexo funcionamento interior da história.

Herculano influiu não apenas no espírito libertador do imaginário histórico mas, sobretudo, e 
devido a tomadas de posição como essa, de defesa do imaginário histórico, na representação 
do tempo histórico na prosa de ficção portuguesa que lhe é posterior.

Alexandre Herculano 
(1810‑1877). Pormenor de 
um painel de Columbano 
Bordalo Pinheiro na Sala 
dos Passos Perdidos na 
Assembleia da República. 
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Como disse acima, há uma afinidade ideológica entre Herculano e Saramago, que se estabe‑
lece além da ideologia política stricto sensu e que se deve à similitude entre as posturas do 
historiador Herculano com as de Saramago frente à história nacional. Como o seu antecessor, 
o romancista busca a desmitificação do discurso oficial sobre a história; como aquele, privilegia 
o exame das forças sociais mais próximas das classes médias e baixas, antes de se dedicar ao 
escrutínio das que detêm o poder. Além disso, se excetuarmos Que farei com este livro?, peça de 
teatro que se desenvolve ao redor da figura de Camões (1980), Saramago prefere abordar 
períodos históricos que não o da época dos descobrimentos portugueses, excessivamente 
imantada, e daí desgastada, pela grandiloquência secular do Estado.

Em contrapartida, poderíamos assinalar uma correspondência inversa entre os dois escritores: 
se Herculano separa dogma de historiografia no século xix, Saramago lança mão da retórica do 
real ‑maravilhoso em momentos escolhidos das suas narrativas, tendo entre outras coisas por 
objetivo a crítica do maravilhoso cristão; desta maneira emula, a partir da variante discursiva 
do realismo ‑maravilhoso, ao Herculano que se opôs à versão piedosa da história portuguesa 
no episódio da Batalha de Ourique.

No romance Memorial do convento (1982), por exemplo, todas as características mencionadas 
são visíveis. Nele, Saramago desenha um extenso afresco da sociedade portuguesa barroca, a 
partir da construção de dois objetos: primeiro, o Palácio de Mafra, mandado fazer por D. João 
V como se um gigantesco, tremendo ex ‑voto real a uma promessa feita aos franciscanos para 
que a sua consorte Maria Ana de Áustria concebesse um herdeiro; segundo, o dirigível «Passa‑
rola», inventado pelo «Padre ‑Voador», o frade científico e heterodoxo brasileiro Bartolomeu 
Lourenço de Gusmão, dirigível cuja existência é verdadeira, porém cujo desempenho é ainda 
objeto de discussão entre os estudiosos. Num memorável trecho do romance, os amantes 
Baltasar e Blimunda (cuja personagem, diga ‑se de passagem, é inspirada na setecentista Mme. 
Pedegache, médium que no Portugal joanino tinha o dom de «ver» o interior das pessoas) 
sobrevoam a mole imponente do convento, afirmando assim a supremacia dos valores inte‑
lectuais e espirituais sobre os materiais, que via de regra vêm associados à conceção e à cons‑
trução de espaços de representação do poder, em quaisquer meridianos ou latitudes.

Detrás da alegoria barroca, que estrutura como um ímã o enredo do romance — pedra e ar, 
imobilidade e voo, hieratismo e invenção —, detrás da linguagem de extração não menos 
barroca que pulsa em Memorial do convento, o pensamento saramaguiano aproxima ‑se do 
pensamento de Herculano, sistematizador, democratizador, desmitificador.

Saramago	e	Eça	de	Queirós
Os vínculos entre Saramago e Eça de Queirós não são poucos. Poder ‑se ‑ia enfocar, por exem‑
plo, um estilema, como foi acima feito com relação a Almeida Garrett. O recurso à ironia, uma 
característica da prosa de Saramago, poderá remeter para a ironia fina que Eça soube manejar 
com admirável habilidade.

Mas é um esquema formal, que implica uma postura crítica, o que neste momento quero frisar 
na aproximação de Saramago a Eça de Queirós. Refiro ‑me a um aspeto intertextual, em termos 
de estrutura e de economia narrativa, que relaciona História do cerco de Lisboa (1989) com A ilus-
tre casa de Ramires, romance de Eça publicado postumamente, em 1900. Neste romance, Eça 
desenvolve um duplo enredo. Por um lado, narra as aventuras de um fidalgo arruinado, que, 
no seu torrão ancestral, procura encontrar as formas de superação de sua triste existência. 
Acossado pelos burgueses do local, aos quais deve dinheiros e favores, na sua torre desmilin‑
guida Gonçalo Mendes Ramires escreve uma novela histórica sobre as origens medievais de 
sua família, chamada, precisamente, «A ilustre casa de Ramires». Por outro lado, a novela da 
personagem, que capítulo após capítulo se entretece na trama principal do romance de Eça, 
converte ‑se num livro dentro do livro, que goza de autonomia e de respiração próprias. Esta 
estrutura ágil, que num princípio poderia parecer o jogo de um escritor maduro que busca 
afirmar ante seus leitores cativos os seus sempre renovados dotes literários, revela o seu sen‑
tido mais profundo quando nos damos conta de que, através do duplo desenvolvimento do 
enredo, o escritor faz a apreciação crítica do subgénero literário do romance histórico tradicio‑
nal. Assim, mesmo que a ironia queirosiana exponha ao ridículo o linguajar forçado do 

Eça de Queirós (1845‑1900).
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romance histórico romântico (que dá o modelo da «novela» de Gonçalo Ramires), ao contrastá‑
‑lo com a linguagem e a técnica literária que emprega Eça no seu romance tardo ‑realista, será 
justamente através da escrita deste, ridicularizada pelo autor, que a personagem recuperará 
sua dignidade e juntará as forças para encontrar o seu lugar na sociedade aburguesada e 
materialista de seu tempo.

Em poucas palavras, se por um momento Eça descarta o modelo do romance histórico à la 
século xix, por outro reitera a importância do exercício do imaginário histórico e a importância 
da escrita de inspiração histórica, como elementos de equilíbrio tanto para os indivíduos como 
para as sociedades. Assim, no seu semirresgate do romance histórico praticado nas décadas 
românticas, já num período caracterizado pela vigência da estética «científica» realista‑
‑naturalista, Eça parece adiantar ‑se em várias décadas a Óscar Lopes e António José Saraiva em 
História da literatura portuguesa: «Foi, de fato, com o romance histórico que se iniciou, pode 
dizer ‑se que do nada, a novelística portuguesa moderna, visto que se perdera inteiramente a 
tradição do romance de cavalaria, do romance bucólico e da novela sentimental e se afundara 
o valor da ficção alegórica didática, apesar da fama do Feliz independente».

A postura crítica de Eça em relação ao romance histórico, considerado como um género lite‑
rário fundacional e terapêutico, encontramo ‑la também em História do cerco de Lisboa (1989). 
Para lá do facto de que, estruturalmente, ambos os romances se correspondem um ao outro 
e que, nesse sentido, o leitor possa identificar n’A ilustre casa de Ramires um antecessor bastante 
claro do livro de Saramago, também a função da novela «História do cerco de Lisboa», que 
escreve o desencantado revisor Raimundo Benvindo da Silva dentro do romance homónimo 
de Saramago, é não menos terapêutica. Através da escrita da «sua» novela, a personagem 
Raimundo afirma ‑se aos olhos de sua superiora hierárquica na editora na qual trabalhara por 
anos, cuja confiança perdera ao agregar um rotundo e visceral «não» a uma frase fundamental 
de uma terceira «História do cerco de Lisboa», escrita por um pretensioso e convencional 
doutor ‑historiador no princípio do seu hipotético tratado (sobre o arquiconhecido episódio de 
1147 no qual o apoio dado pelos cruzados garantiu a D. Afonso Henriques o controlo do centro 
de Portugal a partir da conquista de Lisboa). A frase ao redor da qual se constrói História do 
cerco de Lisboa passa a rezar, depois da cómica e indevida intromissão de Raimundo Benvindo 
da Silva, que neuroticamente nega esta inegável (do ponto de vista da historiografia) verdade 
histórica: «os cruzados não auxiliaram os portugueses a conquistar Lisboa».

A partir da sua ínfima e significativa rebelião, Raimundo ascende de revisor de provas e de 
estilo a criador de linguagem; a partir do livre exercício do seu imaginário histórico, acederá a 
uma nova realidade vivencial. O prémio pela sua visceral indisposição contra as regras da ver‑
dade histórica — e do decoro historiográfico, para não dizer contra as regras assentes de seu 
ofício de revisor — será de ordem espiritual: o amor maduro que estabelecerá com sua 
ex ‑chefe, a Dr.ª Maria Sara, convertida agora em sua leitora.

Evidentemente, esta plongée dans l’imaginaire historique da personagem ‑autor, tão gratamente 
recompensada, recupera, em termos próprios, a «verdade» da ficção histórica formulada por 
Herculano na passagem antes citada. Por outro lado, e de forma análoga, se Eça ridicularizou 
n’A ilustre casa de Ramires a linguagem do romance histórico, o alvo da irrisão saramaguiana em 
Histórica do cerco de Lisboa é, mutatis mutandis, a linguagem verdadeira — e logocêntrica da 
historiografia. Neste romance, Saramago parece indicar que, para que os factos sejam plenos, 
não se podem limitar a ser o que deles se sabe, ou se crê saber, que foram: eis aqui a necessi‑
dade inescapável da ficção, não face a, porém como parte da história. A questão vai além do 
mero problema da interpretação: aponta para a perceção e para a escolha baseada no afeto 
— posta em prática pelo que Goethe chamou Wahlverwandtschaften, «afinidades eletivas» —, 
pelo sujeito, de uma «história vivida» (refiro ‑me indiretamente, aqui, ao conceito bergmaniano 
de «tempo vivido»), para transformar a gesta coletiva na «sua», individual, imaginando ‑a e 
arrancando ‑a com fórceps ao buraco negro da história «historiográfica» (com o perdão pela 
redundância).

Horácio costa, José Saramago e a tradição do romance histórico em Portugal,  
in Revista USP, n.º 40, São Paulo, 1998/1999, pp. 96 ‑104.
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FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 1

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO	I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o texto.

Deixou a janela aberta, foi abrir a outra, e, em mangas de camisa, refrescado, com um vigor súbito, 
começou a abrir as malas, em menos de meia hora as despejou, passou o conteúdo delas para os móveis, 
para os gavetões da cómoda, os sapatos na gaveta ‑sapateira, os fatos nos cabides do guarda ‑roupa, a mala 
preta de médico num fundo escuro de armário, e os livros numa prateleira, estes poucos que trouxera con‑
sigo, alguma latinação clássica de que já não fazia leitura regular, uns manuseados poetas ingleses, três ou 
quatro autores brasileiros, de portugueses não chegava a uma dezena, e no meio deles encontrava agora 
um que pertencia à biblioteca do Highland Brigade, esquecera ‑se de o entregar antes do desembarque. 
A estas horas, se o bibliotecário irlandês deu pela falta, grossas e gravosas acusações hão de ter sido feitas 
à lusitana pátria, terra de escravos e ladrões, como disse Byron e dirá O’Brien, destas mínimas causas, locais, 
é que costumam gerar ‑se grandes e mundiais efeitos, mas eu estou inocente, juro ‑o, foi deslembrança, só, 
e nada mais. Pôs o livro na mesa de cabeceira para um destes dias o acabar de ler, apetecendo, é seu título 
The god of the labyrinth, seu autor Herbert Quain, irlandês também, por não singular coincidência, mas o 
nome, esse sim, é singularíssimo, pois sem máximo erro de pronúncia se poderia ler, Quem, repare ‑se, 
Quain, Quem, escritor que só não é desconhecido porque alguém o achou no Highland Brigade, agora, se 
lá estava em único exemplar, nem isso, razão maior para perguntarmos nós, Quem.

[…]
Então bateram à porta. Ricardo Reis correu, foi abrir, já prontos os braços para recolher a lacrimosa 

mulher, afinal era Fernando Pessoa, Ah, é você, Esperava outra pessoa, […] Vim cá para lhe dizer que não 
tornaremos a ver ‑nos, Porquê, O meu tempo chegou ao fim, lembra ‑se de eu lhe ter dito que só tinha para 
uns meses, Lembro ‑me, Pois é isso, acabaram ‑se. Ricardo Reis subiu o nó da gravata, levantou ‑se, vestiu o 
casaco. Foi à mesa de cabeceira buscar The god of the labyrinth, meteu ‑o debaixo do braço, Então vamos, 
disse, Para onde é que você vai, Vou consigo, Devia ficar aqui, à espera da Lídia, Eu sei que devia, Para a 
consolar do desgosto de ter ficado sem o irmão, Não lhe posso valer, E esse livro, para que é, Apesar do 
tempo que tive, não cheguei a acabar de lê ‑lo, Não irá ter tempo, Terei o tempo todo […].

José saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, Porto, Porto Editora, 2016.

	 	Enquadre	cada	um	dos	dois	excertos	apresentados	na	estrutura	interna	do	romance.

	 	Interprete	o	significado	do	título	do	livro	que	o	protagonista	pretende	acabar	de	ler		
(linhas	11	e	12)	e	o	facto	de	este	nunca	chegar	a	terminar	a	sua	leitura	(linhas	23	e	24),	
considerando	a	globalidade	da	narrativa.

	 	Demonstre	a	existência	de	uma	reinvenção	das	regras	formais	do	registo	discursivo	tendo		
em	conta	o	segundo	parágrafo	do	excerto.
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B
Leia o poema. Se necessário, consulte a nota.

Num bairro moderno

Dez horas da manhã; os transparentes
Matizam uma casa apalaçada;
Pelos jardins estancam‑se as nascentes,
E fere a vista, com brancuras quentes,
   A larga rua macadamizada.

Rez-de-chaussée repousam sossegados,
Abriram‑se, nalguns, as persianas,
E dum ou doutro, em quartos estucados,
Ou entre a rama dos papéis pintados,
Reluzem, num almoço, as porcelanas.

Como é saudável ter o seu conchego,
E a sua vida fácil! Eu descia,
Sem muita pressa, para o meu emprego,
Aonde agora quase sempre chego
Com as tonturas duma apoplexia.

E rota, pequenina, azafamada,
Notei de costas uma rapariga,
Que no xadrez marmóreo duma escada,
Como um retalho de horta aglomerada,
Pousara, ajoelhando, a sua giga.

E eu, apesar do sol, examinei‑a:
Pôs‑se de pé; ressoam‑lhe os tamancos;
E abre‑se‑lhe o algodão azul da meia,
Se ela se curva, esgadelhada, feia,
E pendurando os seus bracinhos brancos.

Do patamar responde‑lhe um criado:
«Se te convém, despacha; não converses.
Eu não dou mais.» E muito descansado,
Atira um cobre ignóbil, oxidado,
Que vem bater nas faces duns alperces.

cesário Verde, Cânticos do realismo e outros poemas. 32 Cartas,  
edição de Teresa Sobral Cunha, Lisboa, Relógio D’Água, 2006.

NOTA	

macadamizada (verso 5) — revestida de macadame (pedra britada, clara e com brilho).

	 	O	deambulismo	e	a	crítica	social	são	duas	características	da	poesia	de	Cesário	Verde.

4.1	 Comprove a veracidade desta afirmação, considerando o excerto apresentado.

	 	Identifique	os	recursos	expressivos	presentes	nas	passagens	seguintes,	comentando	o	efeito	
produzido.	

a)	 «brancuras quentes» (verso 4) 

b)	«faces duns alperces» (verso 30) 
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GRUPO	II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta.  
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto.

2 de fevereiro
Não me lembro de ter lido alguma vez acerca dos motivos profundos que nos levam a amar a uma 

cidade mais do que a outras e não raro contra outras. Sem falar dos casos de amor à primeira vista (assim 
foi Siena, mal nela entrei), que em geral não resistem à ação conjunta do tempo e da repetição, creio que o 
amor por uma cidade se faz de coisas ínfimas, de razões obscuras, uma rua, uma fonte, uma sombra. No 
interior da grande cidade de todos está a cidade pequena em que realmente vivemos.

Habitamos fisicamente um espaço, mas, sentimentalmente, habitamos uma memória. Quando precisei 
de descrever o último ano da vida de Ricardo Reis, tive de voltar atrás cinquenta anos na minha vida para 
imaginar, a partir das minhas recordações daquele tempo, a Lisboa que teria sido a de Fernando Pessoa, 
sabendo de antemão que em pouquíssimo poderiam coincidir duas ideias de cidade tão diferentes; a do 
adolescente que eu fui, fechado na sua condição social e na sua timidez, e a do poeta lúcido e genial que 
frequentava, como seu direito de natureza, as regiões mais altas do espírito. A minha Lisboa foi sempre uma 
Lisboa de bairros pobres, quando muito remediados, e se as circunstâncias me levaram, mais tarde, a viver 
noutros ambientes, a memória mais grata e mais ciosamente defendida foi sempre a da Lisboa dos meus 
primeiros anos, a Lisboa da gente de pouco ter e muito sentir, ainda rural nos costumes e na ideia que fazia 
do mundo.

Hoje, aqui tão longe, apercebo ‑me de que a imagem da Lisboa do presente se vai distanciando aos 
poucos de mim, vai ‑se tornando memória de uma memória, e prevejo, embora saiba que nunca serei nela 
um estranho, que chegará um dia em que percorrerei as suas ruas com a curiosidade perplexa de um via‑
jante a quem tivessem descrito uma cidade que deveria reconhecer logo, e que se encontra, não precisa‑
mente com uma cidade diferente, mas com a impressão de estar perante um enigma que terá de resolver 
se não quiser tornar a partir de alma triste e mãos vazias. Farei então o mesmo que o perplexo viajante: 
procurarei pacientemente até reencontrar o espírito da cidade, esse que se oculta na sombra verde dos 
jardins, na cor desmaiada de uma fachada que o tempo castigou, na fresca e penumbrosa entrada de um 
pátio, o espírito que flutua desde sempre nas águas do Tejo e nas suas marés, que fala nos gritos das gaivo‑
tas e no rouco mugido dos barcos que partem. Subirei aos pontos altos para olhar.

José saramago, Cadernos de Lanzarote II, Porto, Porto Editora, 2016.

	 	Segundo	Saramago,	quando	amamos	uma	cidade	assim	que	a	conhecemos,	este	sentimento

	(A)	 dura para sempre.
	(B)	 tende a desaparecer à medida que o tempo passa.
	(C)	 tende a aumentar à medida que o tempo passa.
	(D)	 procuramos conhecer nela os mais ínfimos pormenores.

	 	O	autor	d’O ano da morte de Ricardo Reis

	(A)	 sentiu necessidade de viver em Lisboa enquanto escrevia o romance.
	(B)	 pertenceu, em criança, ao mesmo ambiente sociocultural que Fernando Pessoa.
	(C)	 foi, em criança, contemporâneo de Fernando Pessoa.
	(D)	 conheceu Fernando Pessoa quando era criança.

	 	Quando	se	refere	ao	«enigma»	(linha	21),	Saramago	alude

	(A)	 ao facto de Lisboa ser uma cidade misteriosa.
	(B)	 à memória da cidade de Lisboa.
	(C)	 à complexidade de Lisboa.
	(D)	 ao espírito de Lisboa.
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	 	Quando	escreve	este	texto,	Saramago	encontra-se

	(A)	 em Siena.
	(B)	 no Porto.
	(C)	 em Lisboa.
	(D)	 na ilha de Lanzarote.

	 	O	texto	apresenta	características	específicas

	(A)	 do diário.
	(B)	 da exposição.
	(C)	 do artigo de opinião.
	(D)	 da apreciação crítica.

	 	Na	passagem	«Quando	precisei	de	descrever	o	último	ano	da	vida	de	Ricardo	Reis,	tive	de	voltar	
atrás	cinquenta	anos	na	minha	vida	para	imaginar,	a	partir	das	minhas	recordações	daquele	
tempo,	a	Lisboa	que	teria	sido	a	de	Fernando	Pessoa»	(linhas	7	a	9),	a	segunda	ação	estabelece	
com	a	terceira	uma	relação	cronológica	de

	(A)	 anterioridade.
	(B)	 simultaneidade.
	(C)	 posterioridade.
	(D)	 nenhuma das anteriores.

	 	Na	passagem	«na	ideia	que	fazia	do	mundo»	(linhas	15	e	16),	a	forma	verbal	tem	um	valor	aspetual

	(A)	 perfetivo.
	(B)	 imperfetivo.

	(C)	 genérico.
	(D)	 habitual.

	 	Identifique	a	função	sintática	desempenhada	pelo	constituinte	«que	em	geral	não	resistem		
à	ação	conjunta	do	tempo	e	da	repetição»	(linha	4).

	 	Identifique	advérbios	com	valor	deítico,	temporal	ou	espacial,	presentes	na	linha	17.

	 	Classifique	a	oração	«embora	saiba	que	nunca	serei	nela	um	estranho»	(linhas	18	e	19).

GRUPO	III

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre aquela que é a melhor forma de conhecer uma 
cidade: visitá‑la seguindo um programa ou deambulando, sem percursos traçados nem tempo marcado. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com,  
pelo menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.	  Para efeitos de contagem, considera‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs‑se‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.	  Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 2

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

GRUPO	I

Apresente as suas respostas de forma bem estruturada.

A
Leia o texto. Se necessário, consulte as notas.

Se estas são mágoas de uma pessoa, a Portugal, como um todo, não faltam alegrias. Agora se festeja‑
ram duas datas, a primeira que foi do aparecimento do professor António de Oliveira Salazar na vida pública, 
há oito anos, parece que ainda foi ontem, como o tempo passa, para salvar o seu e o nosso país do abismo, 
para o restaurar, para lhe impor uma nova doutrina, fé, entusiasmo e confiança no futuro; são palavras do 
periódico, e a outra data que também diz respeito ao mesmo senhor professor, sucesso de mais íntima 
alegria, sua e nossa, que foi ter completado, logo no dia a seguir, quarenta e sete anos de idade, nasceu no 
ano em que Hitler veio ao mundo e com pouca diferença de dias, vejam lá o que são coincidências, dois 
importantes homens públicos. E vamos ter a Festa Nacional do Trabalho, com um desfile de milhares de 
trabalhadores em Barcelos, todos de braço estendido, à romana, ficou ‑lhes o gesto dos tempos em que 
Braga se chamava Bracara Augusta, e um cento de carros ornamentados mostrando cenas da labuta cam‑
pestre, ele as vindimas, ele a pisa, ele a sacha, ele a escamisada, ele a debulha, e a olaria a fazer galos e apitos, 
a bordadeira com os bilros, o pescador com a rede e o remo, o moleiro com o burro e o saco da farinha, a 
fiandeira com o fuso e a roca, com esta faz dez carros e ainda hão de passar noventa, muito se esforça o 
povo português por ser bom e trabalhador, enfim, vai ‑no conseguindo, mas em compensação não lhe 
faltam divertimentos, os concertos das bandas filarmónicas, as iluminações, os ranchos, os fogos de artifício, 
as batalhas de flores, os bodos, uma contínua festa. Ora, diante da magnífica alegria, bem podemos procla‑
mar, é mesmo nosso dever, que as comemorações do Primeiro de Maio perderam por toda a parte o seu 
sentido clássico, não temos culpa que em Madrid o festejem nas ruas a cantar a Internacional e a dar vivas 
à Revolução, são excessos que não estão autorizados na nossa pátria […].

E terminou a guerra da Etiópia. Disse ‑o Mussolini do alto da varanda do palácio, Anuncio ao povo ita‑
liano e ao mundo que acabou a guerra, e a esta voz poderosa as multidões de Roma, de Milão, de Nápoles, 
da Itália inteira, milhões de bocas, todos gritaram o nome de Duce, os camponeses abandonaram os cam‑
pos, os operários as fábricas, em patriótico delírio dançando e cantando nas ruas, é bem verdade o que 
proclamou Benito, que a Itália tem alma imperial […].

José saramago, O ano da morte de Ricardo Reis, Lisboa, Caminho, 2016.

NOTAS

Festa Nacional do Trabalho (linha 8) — festa que se realizou, em Barcelos, de 1 a 3 de maio de 1936.
(linhas 17 e 18) — em Portugal, só após o 25 de Abril foi possível comemorar livremente o Primeiro de Maio, ou Dia do Trabalhador, com origem 
na reivindicação da redução do dia de trabalho para oito horas. (O sindicalismo livre fora proibido pelo Estatuto do Trabalho Nacional, de 1933.)
a Internacional (linha 18) — hino revolucionário dos trabalhadores socialistas.

	 	Explicite	os	motivos	das	«alegrias»	(linha	1)	que,	segundo	o	narrador,	não	faltavam	a	Portugal	
naqueles	dias.

	 	Demonstre	de	que	forma	o	excerto	aponta	para	a	consolidação	de	regimes	nacionalistas	e	
fascistas	na	Europa,	em	1936.

	 	Identifique	os	recursos	expressivos	presentes	nas	passagens	seguintes,	comentando	o	efeito	produzido:

a)	 «Se estas são mágoas de uma pessoa, a Portugal, como um todo, não faltam alegrias.» (linha 1);

b)		«e a esta voz poderosa as multidões de Roma, de Milão, de Nápoles, da Itália inteira, milhões de bocas, 
todos gritaram o nome de Duce» (linhas 21 e 22).
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B
Leia as seguintes estâncias, do Canto I d’Os Lusíadas. Em caso de necessidade, consulte as notas apresentadas.

E, vós, ó bem nascida segurança
Da Lusitana antiga liberdade,
E não menos certíssima esperança
De aumento da pequena Cristandade;
Vós, ó novo temor da Maura lança,
Maravilha fatal da nossa idade,
Dada ao mundo por Deus, que todo o mande,
Pera do mundo a Deus dar parte grande;

Vós, tenro e novo ramo florecente
De ũa árvore, de Cristo mais amada
Que nenhũa nascida no Ocidente,
Cesárea ou Cristianíssima chamada
(Vede‑o no vosso escudo, que presente
Vos amostra a vitória já passada,
Na qual vos deu por armas e deixou
As que Ele pera si na Cruz tomou);

Vós, poderoso Rei, cujo alto Império
O Sol, logo em nascendo, vê primeiro,
Vê‑o também no meio do Hemisfério,
E quando dece o deixa derradeiro;
Vós, que esperamos jugo e vitupério
Do torpe Ismaelita cavaleiro,
Do Turco Oriental e do Gentio
Que inda bebe o licor do santo Rio:
[…]

Luís de camões, Os Lusíadas (ed. Costa Pimpão), Lisboa,  
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Instituto Camões, 2003.

NOTAS

E, vós, ó bem nascida segurança (est. 6, v. 1) — Vós (D. Sebastião), figura de alta estirpe («bem nascida») e garantia («segurança»).
liberdade (est. 6, v. 2) — independência.
Maura lança (est. 6, v. 5) — exército dos mouros.
Maravilha fatal (est. 6, v. 6) — pessoa extraordinária («maravilha») enviada pelo destino (fado).
árvore (est. 7, v. 2) — árvore genealógica, linhagem.
Cesárea ou Cristianíssima chamada (est. 7, v. 4) — Cristo ama mais a linhagem dos reis portugueses do que as dinastias dos imperadores 
alemães «Cesárea» e dos reis franceses («Cristianíssima»).
Vede‑o no vosso escudo, que presente / Vos amostra a vitória já passada, / Na qual vos deu por armas e deixou / As que Ele pera si na 
Cruz tomou) (est. 7, vv. 5‑8) — a prova do amor de Cristo está no facto de, segundo a lenda, as cinco quinas representarem as chagas do 
Messias, que apareceu a D. Afonso Henriques na Batalha de Ourique, assegurando‑lhe a vitória.
O Sol, logo em nascendo, vê primeiro, / Vê‑o também no meio do Hemisfério, / E quando dece o deixa derradeiro (est. 8, vv. 2‑4) —  
o Sol «vê» o Império português quando nasce (no Oriente), no zénite («meio do Hemisfério») e quando se põe (sobre o continente 
Americano).
jugo e vitupério (est. 8, v. 5) — humilhação, vergonha.
torpe Ismaelita (est. 8, v. 6) — os Árabes, que descendem de Ismael.
Gentio (est. 8, v. 7) — Gentios são povos não cristãos.
santo Rio (est. 8, v. 8) — o Ganges é um grande rio indiano, que os hindus veem como sagrado.

	 	Explicite	os	elogios	que	o	Poeta	faz	ao	rei	D.	Sebastião,	justificando	com	elementos	textuais.

	 	Demonstre	a	importância	da	anáfora	na	construção	dos	elogios	dirigidos	ao	rei.
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GRUPO	II

Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta.  
Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida.

Leia o texto. 

Por experiência própria, tenho observado que, no seu trato com autores a quem a fortuna, o destino 
ou a má ‑sorte não permitiram a graça de um título académico, mas que, não obstante, foram capazes de 
produzir obra digna de algum estudo, a atitude das universidades costuma ser de benévola e sorridente 
tolerância, muito parecida com a que costumam usar as pessoas sensíveis na sua relação com as crianças e 
os velhos, uns porque ainda não sabem, outros porque já esqueceram. É graças a tão generoso procedi‑
mento que os professores de Literatura, em geral, e os de Teoria da Literatura, em particular, têm acolhido 
com simpática condescendência — mas sem que se deixem abalar nas suas convicções científicas — a 
minha ousada declaração de que a figura do narrador não existe e de que só o autor exerce função narrativa 
real na obra de ficção, qualquer que ela seja, romance, conto ou teatro. E quando, indo procurar auxílio a 
uma duvidosa ou, pelo menos, problemática correspondência das artes, argumento que entre um quadro 
e a pessoa que o contempla não há outra mediação que não seja a do respetivo autor, e portanto não é 
possível identificar ou sequer imaginar, por exemplo, a figura de um narrador na Gioconda ou na Parábola 
dos cegos, o que se me responde é que, sendo as artes diferentes, diferentes teriam igualmente de ser as 
regras que as traduzem e as leis que as governam. Esta perentória resposta parece querer ignorar o facto, 
fundamental no meu entender, de que não há, objetivamente, nenhuma diferença essencial entre a mão 
que guia o pincel ou o vaporizador sobre a tela, e a mão que desenha as letras sobre o papel ou as faz 
aparecer no ecrã do computador, que ambas são, com adestramento e eficácia similares, prolongamentos 
de um cérebro, ambas instrumentos mecânicos e sensitivos capazes de composições e ordenações sem 
mais barreiras ou intermediários que os da fisiologia e da psicologia.

Nesta contestação, claro está, não vou ao ponto de negar que a figura do que denominamos narrador 
possa ser demonstrada no texto, ao menos, com o devido respeito, segundo uma lógica bastante similar à 
das provas definitivas da existência de Deus formuladas por Santo Anselmo… Aceito, até, a probabilidade 
de variantes ou desdobramentos de um narrador central, com o encargo de expressarem uma pluralidade 
de pontos de vista e de juízos considerada útil à dialética dos conflitos. A pergunta que me faço é se a 
obsessiva atenção dada pelos analistas de texto a tão escorregadias entidades, propiciadora, sem dúvida, 
de suculentas e gratificantes especulações teóricas, não estará a contribuir para a redução do autor e do seu 
pensamento a um papel de perigosa secundariedade na compreensão complexiva da obra.

Quando falo de pensamento, estou a incluir nele os sentimentos e as sensações, as ideias e os sonhos, 
as vidências do mundo exterior e do mundo interior sem as quais o pensamento se tornaria puro pensar 
inoperante. Abandonando qualquer precaução retórica, o que aqui estou assumindo, afinal, são as minhas 
próprias dúvidas e perplexidades sobre a identidade real da voz narradora que veicula, nos livros que tenho 
escrito e em todos quantos li até agora, aquilo que derradeiramente creio ser, caso por caso e quaisquer que 
sejam as técnicas empregadas, o pensamento do autor, seu próprio e exclusivo (até onde é possível sê ‑lo) 
ou deliberadamente tomado de empréstimo, de acordo com os interesses da narração. E também me 
pergunto se a resignação ou indiferença com que os autores de hoje parecem aceitar a «usurpação», pelo 
narrador, da matéria, da circunstância e do espaço narrativos que antes lhe eram pessoal e inapelavelmente 
imputados não será, no fim de contas, a expressão mais ou menos consciente de um certo grau de abdica‑
ção, e não apenas literária, das suas responsabilidades próprias.

José saramago, «O autor como narrador», in Ler,  
Lisboa, Círculo de Leitores, 1997 (com adaptações).
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	 	Neste	texto,	Saramago	defende	a	ideia	de	que,	numa	obra	narrativa,

	(A)	 há um narrador central e narradores secundários.
	(B)	 não é possível demonstrar a existência da figura do narrador.
	(C)	 a voz do narrador nem sempre veicula o pensamento do autor.
	(D)	 a voz do narrador veicula o pensamento do autor.

	 	Quando	se	refere	a	«uns»	e	«outros»	(linha	5),	o	autor	alude

	(A)	 a «pessoas sensíveis» (linha 4).
	(B)	 a «velhos» (linha 5) e «crianças» (linha 4), respetivamente.
	(C)	 a «crianças» (linha 4) e «velhos» (linha 5), respetivamente.
	(D)	 a autores «que ainda não sabem» e a autores «que já esqueceram».

	 	A	referência	a	outras	artes	e	a	menção	à	Gioconda	e	à	Parábola dos cegos (linhas	10	a	13)	
funcionam	como

	(A)	 argumentos.
	(B)	 exemplos.
	(C)	 um argumento e um exemplo, respetivamente.
	(D)	 um exemplo e um argumento, respetivamente.

	 	O	texto	apresenta	características	específicas

	(A)	 do diário.
	(B)	 da exposição.
	(C)	 da apreciação crítica.
	(D)	 do artigo de opinião.

	 	Na	expressão	«escorregadias	entidades»	(linha	25),	está	presente

	(A)	 a ironia.
	(B)	 uma hipérbole.
	(C)	 uma metáfora.
	(D)	 uma hipálage.

	 	O	uso	da	palavra	«lhe»	(linha	36)	contribui	para	a	coesão

	(A)	 referencial.
	(B)	 lexical.
	(C)	 temporal.
	(D)	 interfrásica.

	 	O	constituinte	«a	expressão	mais	ou	menos	consciente	de	um	certo	grau	de	abdicação,	e	não	
apenas	literária,	das	suas	responsabilidades	próprias»	(linhas	37	e	38)	desempenha	a	função	
sintática	de

	(A)	 sujeito.
	(B)	 predicativo do sujeito.
	(C)	 complemento direto.
	(D)	 predicativo do complemento direto.

	 	Identifique	o	valor	aspetual	do	complexo	verbal	«costuma	ser»	(linha	3).

	 	Classifique	a	oração	«que	a	figura	do	que	denominamos	narrador	possa	ser	demonstrada	no	
texto»	(linhas	20	e	21).

	 	Identifique	a	função	sintática	desempenhada	pelo	constituinte	«Quando	falo	de	pensamento»	
(linha	28).
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GRUPO	III

«Há uma linha fina que separa a censura do bom gosto e da responsabilidade moral.» 

steVen spieLberg

Elabore um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas 
palavras, em que defenda um ponto de vista pessoal sobre a ideia exposta na citação. 

Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustre cada um deles com, pelo 
menos, um exemplo significativo.

Observações:

1.	  Para efeitos de contagem, considera‑se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta 
integre elementos ligados por hífen (ex.: /opôs‑se‑lhe/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos 
algarismos que o constituam (ex.: /2016/).

2.	 	Relativamente ao desvio dos limites de extensão indicados — entre duzentas e trezentas palavras —, há que atender ao seguinte: 
— um desvio dos limites de extensão indicados implica uma desvalorização parcial (até 5 pontos) do texto produzido; 
— um texto com extensão inferior a oitenta palavras é classificado com zero pontos.
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FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Diálogo	argumentativo

Proceda à audição de um excerto do programa «Pessoal e… transmissível», da TSF, em que o jornalista Carlos 
Vaz Marques dialoga com o escritor José Saramago. 
Durante a audição, tome notas sobre as ideias mais importantes e sobre a interação dos intervenientes  
e registe os aspetos do diálogo que lhe pareçam mais significativos. Depois, responda às questões que se 
seguem.

	 	Classifique	as	afirmações	seguintes	como	verdadeiras	ou	falsas.	No	fim,	corrija	as	falsas.

	(A)	 José Saramago fala com o jornalista Carlos Vaz Marques sobre as obras A viagem do elefante  
e Memorial do convento.

	(B)	 	O escritor discorda do jornalista quanto à sugestão de predeterminação na epígrafe d’A viagem  
do elefante.

	(C)	 	Saramago considera que os Portugueses são um povo fatalista.

	(D)	 	Para Saramago, nem o elefante nem o homem sabem para onde vão.

	(E)	 	A viagem do elefante parte de uma visão antropomórfica do elefante.

	 	Explique	por	que	razão	Saramago	afirma	que	todos	os	romances	são	históricos.

	 	Segundo	o	escritor,	A viagem do elefante	é	um	conto	e	não	um	romance.

3.1	 Identifique o argumento apresentado por Saramago para justificar esta classificação.

1

2

3
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FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Diário

«SOMOS CONTOS DE CONTOS CONTANDO CONTOS, NADA»
27 de fevereiro

Pergunto‑me se o que move o leitor à leitura não será a secreta esperança ou a simples possibilidade 
de vir a descobrir, dentro do livro, mais do que a história contada, a pessoa invisível, mas omnipresente, que 
é o autor. O romance é uma máscara que oculta e ao mesmo tempo revela os traços do romancista. Se a 
pessoa que o romancista é não interessa, o romance não pode interessar. O leitor não lê o romance, lê o 
romancista.

Ah, a memória! Há três anos, quando a amizade de Javier Pérez Royo, então reitor da Universidade de 
Sevilha, me tornou ali doutor «honoris causa», pretendi citar, no meu discurso de agradecimento, certas 
palavras um dia lidas e que assim rezavam: «Somos contos de contos contando contos, nada.» Puxando pela 
memória, encontrei que eram de Quevedo, mas, chegado o momento de lhe escrever o nome, entraram‑
‑me as dúvidas e, com muito trabalho, fui verificar: não, não eram de Quevedo. Voltei à memória, e ela, 
bastante menos segura, propôs‑me outro nome: o de Léon Felipe. Mal reposto ainda da canseira que a 
busca quevediana me causara, acolhi a sugestão com alívio, pois a obra do autor de El payaso de las bofeta-
das, comparada com a do autor dos Sueños, é brevíssima. Tão breve que bastaram poucos minutos para 
apurar que as misteriosas palavras não tinham saído da pena dele. A memória tornara a enganar‑me. Deixei 
portanto de fiar‑me dela e pus‑me a perguntar a amigos e conhecidos, tanto portugueses como espanhóis, 
se algum saberia dar‑me fé de quem fosse um escritor que, pelos vistos, parecia não ter deixado outro sinal 
da sua passagem por este mundo. Um desses antigos sugeriu‑me que visse no Shakespeare e eu fui, obe‑
diente e alvoroçado, procurar no Macbeth, que aí, segundo ele, se devia encontrar a minha pepita de ouro. 
Pois não, não senhor, não estava no Macbeth, não estava no Hamlet, o Shakespeare, por muito genial que 
tivesse sido, não conseguira chegar a tanto. Perdido no meio da biblioteca universal, sem guia nem roteiro, 
sem índice nem catálogo, não tive mais remédio que rematar desta maneira coxa o meu discurso no Para‑
ninfo da Universidade de Sevilha: «Alguém (quem? a memória não mo diz) escreveu um dia: “Somos contos 
de contos contando contos, nada.” Sete palavras melancólicas e céticas que definem o ser humano e resu‑
mem a história da Humanidade. Mas, se é certo que não passamos de contos ambulantes, contos feitos de 
contos, e que vamos pelo mundo contando o conto que somos e os contos que aprendemos, igualmente 
me parece claro que nunca poderemos vir a ser mais do que isto, estes seres feitos de palavras, herdeiros 
de palavras e que vão deixando, ao longo do tempo e dos tempos, um testamento de palavras, o que têm 
e o que são.» A assistência, simpática, aplaudiu, e eu desci da tribuna saboreando o mel do grau que me 
haviam atribuído e amargando a triaga1 duma pergunta para que não tinha encontrado resposta. E assim 
ficámos, ela e eu, estes três anos, até hoje.

Estava aqui a classificar e a arrumar alguns dos milhentos papéis vindos de Lisboa, quando me sai ao 
caminho um livro grosso que reunia fotocópias de notícias e artigos publicados quando das Belles Étrangères, 
aquela viagem de vinte escritores portugueses a França, em que, segundo opinião mais ou menos unânime, 
não nos portámos mal, honrámos a pátria e falámos francês… «Passaram seis anos, que vou fazer com 
isto?», perguntei‑me. Decidi arrancar o que me dissesse diretamente respeito e largar de mão o resto, pen‑
sando que os meus colegas e companheiros nessa viagem decerto já tinham feito o mesmo. Ora, entre os 
salvados, que encontrei eu? Uma entrevista dada a Antoine de Gaudemar, do Libération, e de que, de todo, 
não me recordava. Pus‑me a lê‑la, e de repente salta‑me aos olhos a misteriosa frase, tantas vezes procurada 
e nunca achada. Citara‑a eu, sim, eu, não como a memória a tinha conservado, mas evidentemente a 
mesma: «Somos contos contando contos, nada», e em francês, sem graça nenhuma e sem minha culpa: 
«Nous sommes des contes contant des contes — le néant»… O nome do autor, escrito com todas as letras, 
estava também ali: Ricardo Reis.
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Tanto eu procurara lá por fora, e afinal tinha em casa o que buscava. Tempo perdido? Memória fraca? 
Talvez não. Apesar de todo o respeito que devo a Ricardo Reis, ouso afirmar que o verso que a memória me 
tinha oferecido — «Somos contos de contos contando contos, nada» — diz mais e diz melhor o que Reis 
quis dizer. Agora só tenho de esperar que a memória de alguém, sucessivamente esquecendo e recor‑
dando, por sua vez acrescente ao que eu acrescentei a palavra que ainda falta. O testamento das palavras é 
infinito.

José saramago, Cadernos de Lanzarote II, Porto, Porto Editora, 2016.

(1) triaga (linha 29) — substância amarga.

	 	Para	responder	a	cada	um	dos	itens,	de	1.1	a	1.7,	selecione	a	opção	correta.	Escreva,	na	folha		
de	respostas,	o	número	de	cada	item	e	a	letra	que	identifica	a	opção	escolhida.

1.1	 A afirmação «Somos contos de contos contando contos, nada»
	 	 (A)	 é do jornalista Antoine Gaudemar, do jornal francês Libération.
	 	 (B)	 é do protagonista d’O ano da morte de Ricardo Reis.
	 	 (C)	 retoma, com alterações, uma frase de Ricardo Reis, heterónimo de Pessoa.
	 	 (D)	 é de uma ode de Ricardo Reis, heterónimo de Pessoa.

1.2	 A afirmação «Somos contos de contos contando contos, nada» sublinha
	 	 (A)	 a tendência natural do ser humano para contar histórias.
	 	 (B)	 o carácter ilusório e a transitoriedade da vida humana.
	 	 (C)	 o facto de, em sociedade, o homem ter tendência para construir máscaras.
	 	 (D)	 o facto de sermos contos ambulantes e de termos vidas efémeras.

1.3	 A passagem «o verso que a memória me tinha oferecido» (linhas 44 e 45) sugere que
	 	 (A)	 o autor se sentiu feliz por se ter lembrado da origem do verso.
	 	 (B)	 o autor ficou satisfeito por verificar que a sua memória não era tão fraca como pensava.
	 	 (C)	 o verso que o autor retivera na memória era mais rico do que a sua formulação original.
	 	 (D)	 o verso, na realidade, tinha sido produto da imaginação do autor.

1.4	Relativamente ao primeiro parágrafo da entrada do diário de Saramago, os restantes parágrafos
	 	 (A)	 não apresentam nenhuma relação de sentido.
	 	 (B)	 constituem uma conclusão.
	 	 (C)	 retomam a ideia de que a vida do ser humano é feita de histórias e ilusões.
	 	 (D)	 retomam a ideia de que o homem é um conto ambulante.

1.5	Na expressão «pepita de ouro» (linha 18), existe
	 	 (A)	 uma metáfora.
	 	 (B)	 uma hipérbole.
	 	 (C)	 uma hipálage.
	 	 (D)	 a ironia.

1.6	Na passagem «saboreando o mel do grau que me haviam atribuído e amargando a triaga»  
(linhas 28 e 29), encontramos

	 	 (A)	 metáforas e antítese.
	 	 (B)	 metáforas e hipérboles.
	 	 (C)	 hipérboles e ironia.
	 	 (D)	 sinestesias.

1.7	Na expressão «[o] testamento das palavras» (linha 47), existe
	 	 (A)	 uma hipérbole.
	 	 (B)	 uma metáfora.
	 	 (C)	 uma hipálage.
	 	 (D)	 a ironia.

45

1
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FICHA DE ESCRITA

NOME:  N.º:  TURMA:  DATA: 

Texto	de	opinião

«Sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo.»

ricardo reis

Partindo da citação acima apresentada, que serve de epígrafe à obra O ano da morte de Ricardo Reis, elabore 
um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de duzentas e um máximo de trezentas palavras,  
em que apresente uma reflexão sobre a aceitação dos outros tal como são. Refira‑se às vantagens  
e/ou desvantagens dessa aceitação. Fundamente o seu ponto de vista recorrendo, no mínimo, a dois 
argumentos e ilustre cada um deles com, pelo menos, um exemplo significativo. 
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Correção	das	Fichas

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 1

GRUPO	I

A

	 	O primeiro excerto corresponde ao momento inicial da obra, em que o protagonista, o médico Ricardo 
Reis, em 1936, após a morte de Fernando Pessoa, regressa do Brasil num barco a vapor e se instala em 
Lisboa, no Hotel Bragança, onde conhecerá Lídia e Marcenda, com quem terá ligações amorosas. O 
segundo excerto corresponde ao momento final da narrativa, quando Fernando Pessoa, nove meses 
depois da chegada do protagonista a Lisboa, visita Ricardo Reis, que decide acompanhar Pessoa e 
desaparecer definitivamente desta vida.

	 	O título do livro, The god of the labyrinth, pela referência à figura do labirinto, e o facto de o protagonista 
não chegar a concluir a sua leitura durante os meses em que está em Lisboa espelham as deambulações 
que Ricardo Reis vai realizar pelas labirínticas ruas da cidade, onde se sente perdido e preso, devido às 
circunstâncias sociais e políticas da época em que vive.

	 	A reinvenção das regras formais do registo discursivo é evidente na quase ausência de pontos finais, pois 
as pausas são cadenciadas sobretudo por vírgulas, no facto de as frases interrogativas serem concluídas 
também com uma vírgula — «Porquê,» (linha 19), «lembra ‑se de eu lhe ter dito que só tinha para uns 
meses,» (linhas 19 ‑20), «Para onde é que você vai,» (linha 22) e «E esse livro, para que é» (linha 23) — e na 
incorporação das falas das personagens, Ricardo Reis e Fernando Pessoa, no discurso do narrador, as quais 
são marcadas apenas pelo uso de uma vírgula e da inicial maiúscula (portanto, sem o tradicional recurso à 
mudança de linha e ao travessão ou a aspas).

B

	 	4.1	 	As estrofes apresentadas evidenciam o deambulismo do eu poético, na medida em que este se refere 
a pormenores observados (e reflete sobre eles) enquanto caminha vagarosamente pela cidade: «Eu 
descia, / Sem muita pressa, para o meu emprego:» (vv. 12 ‑13). A crítica social está presente quando o 
sujeito poético evidencia o contraste entre o luxo e o conforto e a vida ociosa das classes privilegiadas 
(vv. 1 ‑12) e a pobreza e fragilidade e a vida difícil da rapariga do campo («rota, pequenina, azafamada», 
v. 16), que vende os seus produtos (vv. 16 ‑25), enquanto os habitantes do «bairro moderno» ainda 
descansam ou apenas começam o dia, numa existência fácil (vv. 6 ‑10), e é explorada inclusivamente 
por uma figura da sua própria classe — um criado que a trata com arrogância e desprezo e lhe paga 
pouco pelos seus produtos.

	 	a)  Está presente uma sinestesia, pela fusão de dois tipos de sensações — visual e tátil —, realçando o 
facto de a cor clara e o brilho da «larga rua macadamizada» ferirem «a vista» do sujeito poético.

b)		Está presente uma personificação. A humanização dos alperces contrasta com a atitude desumana do 
criado, que explora a pobre rapariga.

GRUPO	II

	 	(B) 	 	(C) 	 	(D) 	 	(D) 	 	(A) 	 	(A) 	 	(B)

	 	Modificador apositivo do nome.

	 	«hoje» e «aqui», sendo também aceitável «longe».

	 	Oração subordinada adverbial concessiva.
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GRUPO	III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se  
as principais características do género textual em causa:
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).

FICHA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 2

GRUPO	I

A

	 	Os motivos das «alegrias» que não faltavam a Portugal, naqueles dias, eram: o oitavo aniversário de Salazar 
no governo do País; no dia seguinte a esta comemoração, o 47.º aniversário de Salazar; por fim, a 
realização, para breve, da Festa Nacional do Trabalho, em Barcelos, com «um desfile de milhares de 
trabalhadores» (linhas 8 ‑9) e o longo cortejo de cem carros representando cenas de diversos trabalhos no 
campo — «uma contínua festa» (linha 16).

	 	O excerto aponta para a consolidação de regimes nacionalistas e fascistas na Europa, em 1936. Em 
Portugal, Salazar está no governo já há oito anos e exerce uma política autoritária, com o culto do chefe, 
que é promovido pela imprensa — segundo a qual Salazar aparecera «na vida pública para salvar o seu  
e o nosso país do abismo, para o restaurar, para lhe impor uma nova doutrina, fé, entusiasmo e confiança 
no futuro» (linhas 3 ‑4); a disciplina e o respeito pela ordem estão patentes na Festa Nacional do Trabalho, 
onde desfilam «milhares de trabalhadores […] de braço estendido, à romana» (linhas 8 ‑9) e onde o cortejo 
de uma centena de carros evidencia o trabalho e o esforço de preparação de uma comemoração 
organizada pelo regime (em vez de uma livre comemoração pelos trabalhadores); o autoritarismo e a 
censura são evidentes quando o narrador afirma que os festejos do Primeiro de Maio em Madrid, por 
estarem associados ao socialismo, «são excessos que não estão autorizados na nossa pátria» (linha 19). 
O regime de Hitler é evocado quando o narrador estabelece uma aproximação entre Salazar e Hitler, «dois 
importantes homens públicos» (linhas 7 ‑8). Quanto a Itália, há a referência a Mussolini, o ditador fascista 
que é aclamado por uma multidão «em patriótico delírio» (linha 23), e a alusão à «alma imperial» (linha 24) 
deste país.

	 	a)  Está presente uma antítese («mágoas»/«alegrias»), que permite evidenciar os motivos de alegria 
apresentados no primeiro parágrafo.

	 b)  Está presente a enumeração e a gradação (da referência às cidades passa ‑se à referência ao país e a 
«milhões de bocas»), realçando o facto de Mussolini ser aclamado por todo o país e o delírio que este 
ditador provoca no povo italiano. 

B

	 	O Poeta afirma que D. Sebastião é defensor da independência do reino de Portugal (est. 6, vv. 1 ‑2), 
continuador da expansão do cristianismo (est. 6, vv. 3 ‑4), um rei temido pelos infiéis (est. 6, v. 5), uma figura 
extraordinária predestinada (est. 6, v. 6) e enviada por Deus para ser detentor de um imenso império que 
permita alargar a fé cristã (est. 6, vv. 7 ‑8), descendente de uma linhagem ilustre e mais amada por Deus  
do que outras importantes linhagens da Europa (est. 7, vv. 1 ‑4) e senhor de um império que se estende  
do Oriente ao Ocidente (est. 8, vv. 1 ‑4).

	 	A anáfora «vós» (est. 6, vv. 1 e 5; est. 7, v. 1; est. 8, vv. 1 e 5) permite ao Poeta chamar a atenção do seu 
destinatário, o rei D. Sebastião. Ao ocorrer várias vezes, possibilita também a formulação de sucessivos 
elogios e, por isso, confere realce ao enaltecimento do monarca.

1

2

3

4

5



21ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

O
 ano da m

orte de Ricardo Reis

4
UNIDADE

GRUPO	II

	 	(D) 	 	(C) 	 	(C) 	 	(D) 	 	(C) 	 	(A) 	 	(B)

	 	Valor aspetual habitual.

	 	Oração subordinada substantiva completiva.

	 	Modificador do grupo verbal.

GRUPO	III

Construção de um texto de opinião que respeite o tema, a estrutura e os limites propostos. Devem respeitar ‑se as 
principais características do género textual em causa: 
• explicitação do ponto de vista; 
• clareza e pertinência da perspetiva adotada, dos argumentos desenvolvidos e dos respetivos exemplos; 
• discurso valorativo (juízo de valor explícito ou implícito).

FICHA DE COMPREENSÃO DO ORAL
(Duração do diálogo: 06:00)

Transcrição:	

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

Carlos	Vaz	Marques	(jornalista): De regresso à conversa com o escritor José Saramago, autor do 
romance A viagem do elefante, um romance que tem por epígrafe esta frase: «Sempre chegamos 
ao sítio aonde nos esperam.» Li nela qualquer coisa de determinista, José Saramago.

José	Saramago: Se você chama à morte algo de determinista, será.

Carlos	Vaz	Marques:	Soa um bocadinho à ideia do destino traçado.

José	Saramago:	Não, quer dizer… E ainda assim… Se você quer falar do destino traçado e inclui nesse 
destino a morte — e não pode deixar de incluir, evidentemente —, então, sim, podemos falar de 
destino. Mas eu creio que não é nada a que possamos chamar destino, predeterminação… nada 
que tenha alguma coisa a ver com isso. A vida vai ‑se fazendo como se pode. Além disso, e se 
falasse de predeterminação, não havia que determinar apenas a nossa vida. Havia também que 
determinar a vida das outras pessoas, com quem temos contacto, porque…

Carlos	Vaz	Marques:	Tudo está encadeado.

José	Saramago:	Tudo está encadeado.

Carlos	Vaz	Marques:	Quando o povo português é tratado como um povo com um forte pendor 
fatalista, revê nesse retrato algo que coincida com a realidade?

José	Saramago:	Eu acho que nós nem sequer somos fatalistas. Não creio que sejamos fatalistas. Eu 
diria que somos bastante indiferentes àquilo que se passa. O futuro, para nós, é uma coisa difusa, 
vaga, sobre a qual não pensamos que possamos ter ação transformadora. E, se efetivamente há 
uma ação transformadora, resulta muitas vezes de circunstâncias que nos são alheias. Eu tenho 
uma definição do que somos — não quero agora dizer do povo português, não há que estar aqui, 
enfim, a enfatizar… Nós somos muito aquela pessoa que chega à beira do passeio e fica à espera 
que alguém a ajude a atravessar para o outro lado. Isto é Portugal.

Carlos	Vaz	Marques:	Tal como o elefante, nós não sabemos qual é o nosso destino. Não sabemos 
muito bem para onde é que vamos. Esta analogia, esta metáfora do elefante pode servir também 
para isso?
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José	Saramago:	Não, enfim, nós, de uma maneira ou outra, sempre temos uma ideia vaga ou uma 
previsão, um pressentimento… Pelos dados do momento em que estamos, podemos mais ou 
menos imaginar o que é que será o futuro próximo, pelo menos o futuro próximo. O elefante, não, 
o elefante não sabe aonde o levam. De resto, eu tive o cuidado… Se alguma preocupação tive na 
escrita do livro, foi recusar qualquer tentação de dar pensamentos humanos ao elefante.

Carlos	Vaz	Marques:	Para não tornar este elefante uma personagem do Walt Disney…

José	Saramago:	E não é só do Walt Disney, porque quase sempre — não sei se sempre, mas pelo 
menos nos casos que eu conheço —, a tentação de pôr o animal, por exemplo, um boi, um touro, 
no caso do Torga com o Miura, pôr ‑lhe pensamentos e até sentimentos humanos… — perdão, 
com todo o respeito — parece ‑me absurdo.

Carlos	Vaz	Marques:	O perigo do antropomorfismo: tornar o elefante um humano disfarçado.

José	Saramago:	Parece ‑me completamente absurdo. Se me perguntarem mesmo o que é um 
elefante, eu não tenho resposta. Não sei o que é um elefante. Olho para o elefante, identifico ‑o, 
reconheço ‑o como um elefante, pela forma, enfim, pela sua composição física, chamemos ‑lhe 
assim, mas dentro daquela cabeça não sei o que é que se passa.

Carlos	Vaz	Marques:	O José Saramago já disse várias vezes que não gosta que chamem ao Memorial 
do convento um romance histórico. Imagino que este também… Não aceitaria que fosse chamado 
assim.

José	Saramago:	Não, quer dizer… Essa coisa do romance histórico, do livro histórico… Essas etiquetas 
não adiantam nada, porque a primeira coisa que devias perguntar é… Estamos aqui hoje, há um 
passado recente, há um passado mais longínquo, um passado remoto… Onde é que um romance 
que trate de um desses momentos do passado começa a ser histórico? Se eu escrever um livro, 
enfim, ambientado — para usar esta palavra que não é nada bonita —, no ano de 2004, por 
exemplo, já é História? Já é romance histórico? Eu acho que todo o romance é histórico, mesmo  
o romance que estamos a escrever agora, o livro que estivermos a escrever agora mesmo.  
É histórico. Está dentro da História. Não existiria sem a História, que seja antiga, ou que seja de 
ontem, ou que seja de agora mesmo. É igual.

Carlos	Vaz	Marques:	Eu senti que este é provavelmente o seu romance…

José	Saramago:	Não é um romance, homem.

Carlos	Vaz	Marques:	Não é um romance?! Então? Como é que lhe chama?

José	Saramago:	Eu comecei por lhe chamar um conto.

Carlos	Vaz	Marques:	Mas é um conto longo.

José	Saramago:	Um conto longo não deixa de ser conto por isso. Não há nada neste livro… Não há 
nenhum dos ingredientes que costumamos encontrar num romance. Primeiramente, e isto é 
fundamental, não é uma história de amor. Não há personagens, masculinas ou femininas, que no 
decorrer da relação assumam um papel, como, por exemplo, no Memorial do convento a Blimunda 
ou no Ensaio sobre a cegueira a mulher do médico… Não há. Não há nada disso. É pura e 
simplesmente a descrição de uma viagem. Mas não é um romance. No fundo, é um conto, de 
facto, é um conto, mas o hábito faz com que rejeitemos que um livro com duzentas e sessenta 
páginas seja um conto. Mas ele obedece à estrutura do conto e de um certo tipo de conto 
particular. No fundo, isto é uma história contada à lareira.

Carlos	Vaz	Marques:	Chamemos ‑lhe um conto, então, um conto longo.

José	Saramago:	Mas ninguém vai aceitar. E eu hoje, que comecei por chamar ao livro um conto, já 
desisti, porque ninguém o aceita e continuam a chamar ‑lhe romance. E, então, eu decidi, entre 
uma coisa e outra, chamar ‑lhe simplesmente livro.
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	 	(A) F — José Saramago fala com o jornalista Carlos Vaz Marques sobre a obra A viagem do elefante.
	 (B)  V
	 (C)   F — Na opinião de Saramago, os Portugueses não são fatalistas: apenas encaram o futuro como algo 

difuso e acham que não podem ter, sobre ele, uma ação transformadora.
	 (D) F — Para Saramago, o elefante não sabe para onde vai, mas o homem pressente ‑o.
	 (E)   F — A viagem do elefante não parte de uma visão antropomórfica do elefante. O escritor considera 

que isso seria um absurdo.

	 	Para Saramago, todos os romances são históricos porque se inscrevem num momento histórico, qualquer 
que este seja. Um romance não existiria sem a História.

	 	Saramago classifica A viagem do elefante como um conto porque considera que esta obra não tem  
os elementos habituais num romance e apresenta a estrutura do conto.

FICHA DE COMPREENSÃO DA LEITURA

	 	1.1 (B); 1.2 (D); 1.3 (C); 1.4 (D); 1.5 (A); 1.6 (A); 1.7 (B).
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA

O AnO DA MORTE DE RICARDO REIS

A Europa de 19361

A	França	de	Léon	Blum2

Agora o que vamos ter de mais certo é virem por aí abaixo outros tantos franceses, que já a esquerda 
de lá ganhou as eleições, e o socialista Blum declarou ‑se pronto a constituir governo de Frente Popular. 
Sobre a augusta fronte da Europa acumulam ‑se nuvens de tempestade, não lhe bastava ir já arrebatada nos 
lombos do furioso touro espanhol, agora triunfa Chantecler com seu inflamado cantar de galo, mas, enfim, 
o primeiro milho é dos pardais, o melhor da colheita é para quem o merecer, dêmos nós atentos ouvidos 
ao marechal Pétain que, apesar de tão adiantado em anos, oitenta veneráveis invernos, não mastiga as 
palavras. Em meu entender, afirmou o ancião, tudo o que é internacional é nefasto, tudo o que é nacional 
é útil e fecundo, homem que assim fala não morrerá sem dar outros e mais substantivos sinais de si. 
(pp. 299 ‑300)3

A	Itália	de	Mussolini4

Addis ‑Abeba está em chamas, as ruas cobertas de mortos, os salteadores arrombam as casas, violam, 
saqueiam, degolam mulheres e crianças, enquanto as tropas de Badoglio se aproximam. […] Addis‑Abeba 
está em chamas, ardiam casas, saqueadas eram as arcas e as paredes, violadas as mulheres eram postas 
contra os muros caídos, trespassadas de lanças as crianças eram sangue nas ruas. Uma sombra passa na 
fronte alheada e imprecisa de Ricardo Reis, que é isto, donde veio a intromissão, o jornal apenas me informa 
que Addis‑Abeba está em chamas, que os salteadores estão pilhando, violando, degolando, enquanto as 
tropas de Badoglio se aproximam, o Diário de Notícias não fala de mulheres postas contra os muros caídos 
nem de crianças trespassadas de lanças, em Addis‑Abeba não consta que estivessem jogadores de xadrez 
jogando o jogo do xadrez. (p. 301)5

5

5

(1)  Com base em Teresa Cristina Cerdeira da Silva, «O ano da morte de Ricardo Reis: entre o fingir e o existir nos labirintos da história», in José 
Saramago. Entre a história e a ficção: uma saga de portugueses, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1989, pp. 83 ‑95. As passagens d’O ano da morte  
de Ricardo Reis seguem a 1.ª edição, da Caminho, de 1984.

(2)  «O panorama de 1936 é nitidamente marcado pela presença de crises políticas ora de tendência democrática ora de tendência totalitária. Sobre 
a França, as referências do romance convergem todas para o movimento do Front Populaire e o governo de Léon Blum. Notícias da vitória da 
esquerda são veiculadas em Portugal pelos discursos reacionários dos periódicos sujeitos à censura prévia, como era de se esperar num tempo 
de ditadura. Esses discursos que o discurso maior acolhe são, entretanto, subtilmente apresentados pelo narrador como informações e 
julgamentos que não lhe competem e com os quais não compactua. Inseridos no corpo do romance, onde a voz do narrador lhes é contrária, 
funcionam ironicamente como demonstrações pelo absurdo, que exigem a cumplicidade do leitor para descodificar a mensagem pelo avesso. 
A referência à situação na França faz parte de um desses discursos do outro — ˝são palavras do periódicő  (p. 298) — em que se louvam as 
alegrias portuguesas, a aliança com Hitler, a perda de significação das comemorações do Primeiro de Maio, fazendo ‑se ainda um parêntesis para 
lamentar a Espanha republicana e a França da Frente Popular.» (Teresa Cristina Cerdeira da Silva, «O ano da morte de Ricardo Reis: entre o fingir  
e o existir nos labirintos da história», in José Saramago. Entre a história e a ficção: uma saga de portugueses, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1989, 
p. 107.)

(3)  «A esquerda francesa fica, assim, desde logo, ameaçada e desacreditada através da figura do marechal Pétain ˝que, apesar de tão adiantado em 
anos, não mastiga as palavras˝ e de quem ainda se ouvirá falar, aludindo ‑se, é claro, ao seu governo colaboracionista durante a Segunda Guerra 
Mundial. Evidentemente essas informações por vir são dadas pelo narrador e não pelo periódico e fazem parte do seu jogo de profetizar sobre 
um futuro que já conhece: ˝homem que assim fala não morrerá sem dar outros e mais substantivos sinais de si.̋ » (ibid., p. 108)

(4)  «A Itália fascista é um dos espetáculos mais significativos da Europa de 36. O próprio termo ˝ fascismo˝ nasce do nome ˝ fascio˝, dado às 
associações de antigos combatentes que lá se criaram logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. O nome estende ‑se posteriormente da 
organização ao regime que dura, na Itália, de Outubro de 1922, quando o rei Vítor Emanuel II confia a Mussolini a tarefa de constituir o governo, 
até à queda do Duce, que se opera em dois tempos: Julho de 1943 e Maio de 1945. Este termo alarga ‑se, posteriormente, a outras experiências 
que, em diversos países, tivessem alguma relação com o regime italiano. De tal forma o fascismo se toma importante no quadro europeu que,  
a partir de 1935, a opção entre fascismo e antifascismo se transforma num verdadeiro divisor de águas que anula, momentaneamente ao menos, 
os conflitos entre a democracia clássica e o comunismo.

(5)  «A Etiópia era, entretanto, um dos únicos territórios independentes da África e a sua anexação às colónias italianas não se podia justificar pela 
razão habitualmente alegada de ser um território não civilizado que só viria a beneficiar com a gerência italiana. No caso etíope, o país era 
membro da Sociedade das Nações, criada em 1920 para manter a paz e estimular o desenvolvimento da cooperação entre os povos. A sua 
invasão deveria, pois, ter sido considerada não como uma conquista colonial, mas como uma ameaça à integridade de uma nação, como uma 
guerra desencadeada por um membro da SDN contra outro. Não foi entretanto este o resultado: dos países que poderiam pressionar a Itália,  
só a Inglaterra se colocou favorável a uma política de firmeza. A França hesita, teme que a sua oposição lance a Itália numa aliança com a 
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A	Alemanha	de	Hitler6

Claro que na Alemanha o povo é outro. Aqui, a gente bate palmas, acorre aos desfiles, faz a saudação 
à romana, vai sonhando com fardas para os civis, mas somos menos que terceiras figuras no grande palco 
do mundo, o mais a que conseguimos chegar é à comparsaria e à figuração, por isso nunca sabemos bem 
onde pôr os pés e meter as mãos, se vamos à avenida estender o braço à mocidade que passa, uma crian‑
cinha inocente que está ao colo da mãe julga que pode brincar com o nosso patriótico fervor e puxa ‑nos 
pelo dedo pai de todos que mais a jeito lhe ficava, com um povo destes não é possível ser convicto e 
solene, não é possível oferecer a vida no altar da pátria, devíamos era aprender com os ditos alemães, olhar 
como aclamam Hitler na Wilhelmplatz, ouvir como imploram, apaixonados, Queremos ver o Führer, Führer 
sê bom, Führer aparece, gritando até enrouquecerem, com os rostos cobertos de suor, as velhinhas de 
brancos cabelos chorando lágrimas de ternura, as férteis mulheres palpitando em seus túrgidos úteros e 
ofegantes seios, os homens, duríssimos de músculos e vontades, todos clamando, até que o Führer vem à 
janela, então o delírio rebenta os últimos diques, a multidão é um grito só, Heil, assim vale a pena, quem me 
dera ser alemão. (pp. 260 ‑261)7

Estão nesta conversação quando se aproxima o operador, alemão, vindo da Alemanha, que diz, e o 
realizador entende ‑o, é natural, falou quase em português, Ein gross plano do polizei, também percebeu 
tudo o Victor, pôs ‑se imediatamente em posição, o assistente bateu a claquete, trás, A Revolução de Maio, 
segunda vez, ou qualquer frase da mesma gíria, e o Victor, brandindo a pistola, torna a aparecer à porta, com 
ameaçador e sardónico ricto, Tudo preso, tudo preso […]. O operador dá ‑se por satisfeito, Auf Wiedersehen, 
ich habe keine Zeit zu verlieren, es ist schon ziemlich spãt, Aufider ‑zên, iç haba kaina tsait tsu ferliren, éss ist 
chon tsimliç chpêt, Adeus, não tenho tempo a perder, já é bastante tarde, e para o realizador, Es ist Punkt 
Mitternacht, Éss ist punkt mit ‑ternájt, É meia ‑noite em ponto, a isto respondeu Lopes Ribeiro, Machen Sie 
bitte das Licht aus, Majen zi bit ‑ta dass liçt auss, Apague a luz, foi tudo com pronunciação e tradução porque 
ainda estamos na primeira aprendizagem. O Victor já desceu com a sua esquadra, levam os prisioneiros 
algemados, têm uma tal consciência do seu dever de polícias que até esta comédia levam a sério, tudo 
quanto é preso deve aproveitar ‑se, mesmo sendo a fingir. (pp. 368 ‑369)8

Alguns dias depois, os jornais contaram que vinte e cinco estudantes das Juventudes Hitlerianas de 
Hamburgo, de visita ao nosso país em viagem de estudo e propaganda dos ideais nacional ‑socialistas, 
foram homenageados no Liceu Normal, e que, tendo visitado demoradamente a Exposição do Ano X da 
Revolução Nacional, escreveram no Livro de Honra esta frase, Nós não somos nada, querendo significar, 
com declaração tão perentória, segundo explicava pressuroso o plumitivo de serviço, que o povo nada vale 
se não for orientado por uma elite, ou nata, ou flor, ou escol.

[…]
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Alemanha, o que ocasionaria o fortalecimento do bloco da extrema ‑direita, por fim evidente na constituição do Eixo Roma ‑Berlim. 
As bases históricas que o romance recupera são fundamentalmente essas. Três páginas (300 ‑303) são suficientes para revelar o drama etíope,  
a glória italiana, a postura de não intervenção dos outros países e o lugar ambíguo de Ricardo Reis. Três páginas que são uma montagem de 
discursos heterogéneos em que se misturam a informação objetiva — ˝Ricardo Reis foi buscar à mesa de cabeceira The god of the labyrinth˝ 
(p. 301); discursos diretos — ˝Mussolini anunciou. Deu ‑se o grande acontecimento que sela o destino da Etiópia˝ (p.301) ou ainda ˝Anuncio ao 
povo italiano e ao mundo que acabou a guerra˝ (p. 300); o discurso irónico do narrador — ˝Tranquilizemo ‑nos, pois. Guerra, se houver, guerra 
será, por ser esse o seu nome, mas não hedionda, como hedionda não foi a guerra contra os abexins˝ (p. 300); e um discurso emotivo, que se 
compromete ideologicamente com a tragédia referida e que, na intertextualidade tão bem amalgamada do discurso, funde o texto de jornal  
e a visão cúmplice da instância narrante, retornando várias vezes, como um eco trágico ou a estrutura musical da fuga, e criando uma espécie  
de alucinação verbal que evolui para o discurso indireto livre de Ricardo Reis. Misturam ‑se, desta forma, um tipo de discurso que posteriormente 
se revela como sendo o discurso do Diário de notícias e a alusão a uma ode antiga, operação que é logo desvendada pelo personagem que 
percebe o seu envolvimento emotivo e prefere refugiar ‑se no eterno alheamento do jogo de xadrez e no discurso não compromissado dos  
seus versos.» (ibid., pp. 109 ‑110)

(6)  «Em relação às referências explícitas à França ou à Itália, a Alemanha de Hitler merece um espaço mais recorrente no corpo do romance […].  
O modelo nazista fica, desta maneira, privilegiado e, por isso mesmo, mais frequentemente lembrado e referido.» (ibid., p. 112)

(7)  «[O] desejo de reprodução de uma imagem considerada quase perfeita — “quem me dera ser alemão“ — advém não só do facto de a 
Alemanha ser uma nação já então alinhada entre as potências europeias, entre as quais Portugal não figurava — “Claro que na Alemanha o povo 
é outro“ —, como também das semelhanças ideológicas que uniam os dois países, justificando propagandas favoráveis ao regime, intercâmbios 
culturais, visitas, semelhanças entre os chefes políticos.» (ibid., p. 112)

(8)  «É mesmo com certo humor trágico que o narrador revela o ridículo da aspiração portuguesa na cena de montagem de um roteiro 
cinematográfico, em que se narra a investida policial contra cidadãos absurdamente suspeitos de subversão, com inúmeras referências que 
fazem lembrar o caso de Ricardo Reis, e onde o operador é alemão, fala alemão e deve ser entendido, pois cabe aos Portugueses não fazer má 
figura desconhecendo língua tão importante. Por sua conta, o narrador fornece, ao lado de cada frase alemã, a transcrição da sua pronúncia e  
a sua tradução, escusando ‑se ironicamente: “porque ainda estamos na primeira aprendizagem.“ Não é aleatória a presença alemã na filmagem 
de uma cena de repressão policial, de violência contra os direitos humanos — invasão de domicílio, arrombamento de portas, violência verbal, 
sadismo — que culmina com um ridículo abuso do poder [p. 369].» (ibid., p. 112)
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A regeneração da Europa caminha a passos de gigante, primeiro foi a Itália, depois Portugal, a seguir a 
Alemanha, agora a Espanha, esta é a boa terra, esta a semente melhor, amanhã ceifaremos as messes. Como 
escreveram os estudantes alemães, Nós não somos nada, aquilo mesmo que murmuraram, uns para os 
outros, os escravos que construíram as pirâmides, Nós não somos nada, os pedreiros e os boieiros de Mafra, 
Nós não somos nada, os alentejanos mordidos pelo gato raivoso, Nós não somos nada, os beneficiários dos 
bodos misericordiosos e nacionais, Nós não somos nada, os do Ribatejo a favor de quem se fez a festa do 
Jockey Club, Nós não somos nada, os sindicatos nacionais que em Maio desfilaram de braço estendido, Nós 
não somos nada, porventura nascerá para nós o dia em que todos seremos alguma coisa, quem isto agora 
disse não se sabe, é um pressentimento. (pp. 363 e 374)9

Viu ontem o balão […] Tão grande, aí ainda parece maior que ao natural, e aquela cruz que leva atrás, 
Chamam ‑lhe gamada, ou suástica, É feia, Olha que já houve muita gente que a achava a mais bonita de 
todas, Parece uma aranha, Havia religiões no oriente para quem esta cruz representava a felicidade e a sal‑
vação, Tanto, Tudo, Então por que é que a puseram no rabo do zepelim, O dirigível é alemão, e a suástica é 
hoje o emblema da Alemanha, Dos nazis, Que é que tu sabes disto, Foi o meu irmão que me contou […].

[…]
Além, além, são os velhos, e outras pessoas perguntam, Onde, o quê, e uns rapazitos que saltavam ao 

eixo param e gritam: Olha o balão, olha o balão, enxugou Ricardo Reis os olhos com as costas da mão e viu 
que surgia da Outra Banda um enorme dirigível, devia ser o Graf Zepellin, ou o Hindemburgo, vinha largar 
correio para a América do Sul. No leme a cruz suástica, com as suas cores de branco, vermelho e negro, 
poderia ser um daqueles papagaios que as crianças lançam ao ar, emblema que perdeu o sentido primeiro, 
ameaça que paira em vez de estrela que sobe, estranhas relações são estas entre os homens e os sinais […]. 
(pp. 286 e 406)10
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(9)  «Estão, assim, presentes ao longo do texto certos modelos alemães que os Portugueses admiram e se apressam a seguir. O modelo verbal é 
veiculado pelas Juventudes Hitlerianas de Hamburgo, cuja frase de efeito — “Nós não somos nada“ — fundamentaria ideologicamente a futura 
organização da “Mocidade Portuguesa“ nela inspirada. Tal frase ilustra dois dos princípios básicos do fascismo que são o anti ‑individualismo e a 
crença na necessidade de uma elite dirigente da massa que tem por dever seguir os seus preceitos. Os sucessos da presença alemã configuram‑
‑se no eco da frase lançada. O narrador tem, evidentemente, uma postura crítica que, ainda uma vez, não se revela através de afirmações 
dogmáticas, mas através da dolorosa constatação dos caminhos pelos quais envereda a Europa, onde todos aqueles a quem faltam ainda meios 
de questionar se deixam contaminar por discursos nihilistas de fins doutrinários. E é essa submissão que sustenta a ˝regeneração da Europa˝ 
onde ˝amanhã ceifaremos as messes˝ (p. 374). Não há, entretanto, fatalismo na postura do narrador pois, ao lado daqueles que repetem o 
modelo sem inová ‑lo e sem contestá ‑lo, apresenta ele uma voz que ainda não se conhece mas já se pressente e que acrescenta: ˝porventura 
nascerá para nós o dia em que todos seremos alguma coisa.̋ » (p. 374) 
Na enumeração dos que repetem — «Nós não somos nada» — incluem ‑se, entre outros, «os pedreiros e os boieiros de Mafra», imagem de toda 
uma classe de esmagados pelo poder de homens sem voz, cuja vez porventura chegará, como pressente o narrador atento.» (ibid., pp. 112 ‑113)

(10)  «O modelo verbal faz ‑se acompanhar de um símbolo visual que é marca de prestígio técnico ‑científico da nação alemã: “o adamastórico Graf 
Zeppelin“ (p. 286). Duas vezes o enorme dirigível atravessa Lisboa, trazendo no leme a cruz suástica para a necessária propaganda do regime. 
Diante dele ficam extasiados os Portugueses e só Lídia se refere à sua aparição com reservas, desmistificando a usurpação de um símbolo da 
felicidade que era a cruz gamada para os budistas, segundo lhe explica Ricardo Reis, por uma ideologia que é o contrário dela. […] E, como se 
as sumisse o resultado de tal conversa, na segunda aparição do Zeppelin, cabe ao narrador denunciar a degradação do símbolo da cruz 
gamada que é, agora, imagem de ameaça.» (ibid., pp. 113 ‑114)

(11)  «Não terá sido apenas a origem ibérica a razão do espaço notoriamente mais amplo concedido à história espanhola no romance […]. Na 
verdade, o ano de 1936 é fundamentalmente o ano da Guerra de Espanha, primeiro ato da grande tragédia mundial que se iniciaria três anos 
depois e que viria a mudar, por completo, o destino dos homens, desde então submissos a uma ameaça que escapa definitivamente ao seu 
controlo. Em 1936, na Espanha, jogava ‑se a primeira rodada desta trágica partida. 
Mas o ano iniciara ‑se com promessas alentadoras brevemente desfeitas. A esquerda saía vitoriosa das eleições populares e a república acenava 
novamente com opções mais genuinamente democráticas, acompanhadas de uma agitação social que alarmava proprietários, patrões, 
militares e Igreja. O governo durou pouco: de fevereiro de 1936 a 18 de julho do mesmo ano, nada mais que cinco meses em que, como em 
França, a Frente Popular se tornara vitoriosa. 
Em 18 de julho, o Golpe de Estado feito para durar vinte e quatro horas e que se prolongou por três anos de lutas contínuas começa a pôr fim à 
jovem república democrática. Para isso, a participação internacional terá um papel decisivo: divisões de voluntários fascistas italianos e material 
bélico e técnicos alemães ajudaram a insurreição comandada por Franco, enquanto as brigadas internacionais se posicionaram favoráveis aos 
republicanos. 
Todo esse cenário de contínuas agitações é trazido, de uma forma ou de outra, à presença de Ricardo Reis e dos Portugueses. […] 
As notícias de Espanha chegam a Ricardo Reis por dois veículos, diversos enquanto forma, mas fundamentalmente similares a nível ideológico: 
os jornais portugueses e os emigrantes espanhóis refugiados em Portugal.» (ibid., pp. 118 ‑119)
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A	Espanha	de	Franco11

Agora que o dia da vitória se aproxima, vivem ‑se em suaves gostos os últimos momentos do exílio, por 
isso os Estoris albergam o que em linguagem de crónica mundana se diz ser uma seleta colónia espanhola, 
afinal pode bem acontecer que lá estejam, em veraneio, aqueles e outros duques e condes, Don Lorenzo, 
Don Alonso foram ao cheiro das aristocracias, quando chegarem a velhos contarão aos netos, No tempo 
em que eu estive exilado com o duque de Alba. Para benefício destes é que o Rádio Clube Português pas‑
sou a ter, desde há dias, uma locutora espanhola, com voz de tiple de zarzuela, que lê as notícias dos avan‑
ços nacionalistas na salerosa língua de Cervantes, que Deus e ele nos perdoem estas ironias sem humor, 
mais fruto duma vontade de chorar que de um apetite de rir. Assim está Lídia, que tendo feito a sua parte 
de ligeira e graciosa, junta às preocupações que lhe dá Ricardo Reis as más notícias que vêm de Espanha, 
más segundo o seu modo de entender, que é coincidente com o de seu irmão Daniel, como temos visto. E 
ouvindo anunciar na telefonia que Badajoz foi bombardeada, começa a chorar ali mesmo como uma mada‑
lena, estranha atitude a sua, se a Badajoz nunca foi, se não tem lá família nem bens que com as bombas 
possam ter sofrido, Então por que choras, Lídia, perguntou ‑lho Ricardo Reis, e ela não soube como havia de 
responder, isto devem ter sido coisas que o Daniel lhe contou, e a ele quem lhas terá dito, que fontes de 
informação serão as suas, pelo menos não custa a adivinhar que muito se fala da guerra de Espanha no 
Afonso de Albuquerque, enquanto lavam o tombadilho e dão lustro aos metais passam os marinheiros uns 
aos outros as novidades, nem todas tão ruins como as pintam os jornais e as telefonias, no geral péssimas. 
Provavelmente só no Afonso de Albuquerque se não dá crédito inteiro à promessa do general Mola, que é 
da quadrilha do matador Franco, disse ele que ainda este mês o ouviremos falar de Rádio Madrid, e o outro 
general, o Queipo de Llano, já proclama que o governo de Madrid chegou ao princípio do fim, ainda a 
revolta não tem três semanas e já lhe veem o remate, Isso é conversa deles, responde o marinheiro Daniel. 
Mas Ricardo Reis, ao mesmo tempo que, com um carinho desajeitado, ajuda Lídia a enxugar as lágrimas, vai 
argumentando, tentando trazê ‑la ao redil da sua própria convicção, e repete as notícias lidas e ouvidas, Estás 
tu aí a chorar por Badajoz, e não sabes que os comunistas cortaram uma orelha a cento e dez proprietários, 
e depois sujeitaram a violências as mulheres deles, quer dizer, abusaram das pobres senhoras, Como é que 
soube, Li no jornal, e também li, escrito por um senhor jornalista chamado Tomé Vieira, autor de livros, que 
os bolchevistas arrancaram os olhos a um padre já velho e depois regaram ‑no com gasolina e deitaram ‑lhe 
o fogo, Não acredito, Está no jornal, eu li, Não é do senhor doutor que eu duvido, o que o meu irmão diz é 
que não se deve fazer sempre fé no que os jornais escrevem, Eu não posso ir a Espanha ver o que se passa, 
tenho de acreditar que é verdade o que eles me dizem, um jornal não pode mentir, seria o maior pecado 
do mundo, O senhor doutor é uma pessoa instruída, eu sou quase uma analfabeta, mas uma coisa eu 
aprendi, é que as verdades são muitas e estão umas contra as outras, enquanto não lutarem não se saberá 
onde está a mentira, E se é verdade terem arrancado os olhos ao padre, se o regaram com gasolina e quei‑
maram, Será uma verdade horrível, mas o meu irmão diz que se a igreja estivesse do lado dos pobres, para 
os ajudar na terra, os mesmos pobres seriam capazes de dar a vida por ela, para que ela não caísse no 
inferno, onde está, E se cortaram as orelhas aos proprietários, se violaram as mulheres deles, Será outra 
horrível verdade, mas o meu irmão diz que enquanto os pobres estão na terra e padecem nela, os ricos já 
vivem no céu vivendo na terra, Sempre me respondes com as palavras do teu irmão, E o senhor doutor 
fala ‑me sempre com as palavras dos jornais. (pp. 386 ‑388)12
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(12)  «Não há nenhum esforço próprio da parte de Ricardo Reis para analisar os dados fornecidos e descobrir as suas contradições. O jornal é mais 
um meio de preencher o vazio existencial (ou de escapar a ele) do que um desejo de investigar o tempo para nele exercer a sua opção de vida. 
É assim, aliás, que ele o define: “o jornal, por falar do mundo geral, servia de barreira contra este outro mundo próximo e sitiante, podiam as 
notícias daquele de além ser lidas como remotas e inconsequentes mensagens, em cuja eficácia não há muitos motivos para acreditar porque 
nem sequer temos a certeza de que cheguem ao seu destino.”» (p. 52) 
Sendo ainda um jornal de notícias peneiradas pela censura de um regime autoritário, torna ‑se evidentemente comprometido com o sistema  
e só um intelectual alienado como Ricardo Reis, para quem “sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo”, é capaz de lê ‑lo 
inocentemente, sem espírito crítico que selecione as informações. […] [T]orna ‑se evidente o contraste entre essa passividade e a postura lúcida 
do Daniel, irmão de Lídia, revolucionário de esquerda, que se faz voz presente nas palavras da irmã a Ricardo Reis. A situação referida é a 
espanhola, a propaganda do jornal fundamentalmente anticomunista as reações de Reis e Lídia diametralmente opostas. A dele, leitor‑
‑reprodutor […]. O jornal toma ‑se assim uma autoridade, um absoluto, a Verdade. Lídia tem consciência de seus limites […].» (ibid., pp. 119 ‑120)



28 ENTRE NÓS E AS PALAVRAS • Português • 12.o ano • Material fotocopiável • © Santillana

4
UNIDADE

O
 a

no
 d

a 
m

or
te

 d
e 

Ri
ca

rd
o 

Re
is

Regressado, depois de terminadas as férias de Lídia, ao seu hábito de dormir até quase à hora do 
almoço, Ricardo Reis deve ter sido o último habitante de Lisboa a saber que se dera um golpe militar em 
Espanha. Ainda com os olhos pesados de sono, foi à escada buscar o jornal, do capacho o levantou e meteu 
debaixo do braço, voltou ao quarto bocejando, mais um dia que começa, ah, este longo fastídio de existir, 
este fingimento de lhe chamar serenidade, Levantamento do exército de terra espanhol, quando este título 
lhe bateu nos olhos Ricardo Reis sentiu uma vertigem, talvez mais exatamente uma impressão de descola‑
mento interior, como se de súbito tivesse caído em queda livre sem ter a certeza de estar o chão perto. 
Acontecera o que se devia ter previsto. O exército espanhol, guardião das virtudes da raça e da tradição, ia 
falar com a voz das suas armas, expulsaria os vendilhões do templo, restauraria o altar da pátria, restituiria à 
Espanha a imorredoura grandeza que alguns seus degenerados filhos haviam feito decair. Ricardo Reis leu 
a notícia brevíssima, em página interior encontrou um telegrama atrasado, Receia ‑se em Madrid um movi‑
mento revolucionário fascista, esta palavra incomodou ‑o subtilmente, é verdade que a notícia vinha da 
capital espanhola, onde tem assento o governo de esquerda, percebe ‑se que usem uma linguagem assim, 
mas seria muito mais compreensível se se dissesse, por exemplo, que se levantaram os monárquicos contra 
os republicanos, dessa maneira saberia Ricardo Reis onde estavam os seus, que ele próprio é monárquico, 
como estamos lembrados, ou é altura de recordar, se esquecidos. Mas se o general Sanjurjo, que, segundo 
aquele boato que correu em Lisboa, iria chefiar em Espanha um movimento monárquico, produziu o formal 
desmentido que sabemos, Não penso em sair tão cedo de Portugal, então a questão é menos complicada, 
Ricardo Reis não precisa de tomar partido, esta batalha, se batalha vier a ser, não é a sua, o caso é entre 
republicanos e republicanos. Por hoje, o jornal deu quanto sabia de notícias. Amanhã talvez diga que o 
movimento abortou, que os revoltosos foram dominados, que a paz reina em toda a Espanha. Ricardo Reis 
não sabe se isto lhe causaria alívio ou pesar. Quando sai para o almoço vai atento aos rostos e às palavras, 
há algum nervosismo no ar, mas é um nervosismo que se vigia a si mesmo, nem de mais nem de menos, 
talvez por ainda serem poucas as notícias, talvez por convir o recato de sentimentos movidos por causa tão 
próxima, o silêncio é de oiro e o calado é o melhor. Mas entre a porta de casa e o restaurante encontrou 
alguns olhares de triunfo, um ou dois de melancólico desamparo, até Ricardo Reis é capaz de compreender 
que não se trata duma diferença entre republicanos e monárquicos.

Já se vai sabendo melhor o que aconteceu. O levantamento começou no Marrocos espanhol, e, ao que 
parece, é seu principal chefe o general Franco. Aqui, em Lisboa, o general Sanjurjo declarou que está ao lado 
dos seus camaradas de armas, mas reafirmou que não deseja manter qualquer atividade, acredite quem 
quiser, palavras estas três que não são dele, claro está, em todas as ocasiões se encontra alguém para dar 
opiniões, mesmo quando não lhe são pedidas. Que a situação em Espanha é grave, até uma criança o sabe. 
Basta que se diga que em menos de quarenta e oito horas caiu o governo de Casares Quiroga, foi Martinez 
Barrio encarregado de formar governo, demitiu ‑se Martinez Barrio, e agora temos um ministério formado 
por Giral, a ver quanto tempo vai durar. Os militares anunciam que o movimento está triunfante, se tudo 
continuar como até aqui, o domínio vermelho em Espanha tem as horas contadas. Aquela já mencionada 
criança, ainda que mal sabendo ler, o confirmaria, só de olhar o tamanho dos títulos e a variedade dos tipos, 
um entusiasmo gráfico que desdobra em parangonas, e há de transbordar, daqui por uns dias, na letra 
miúda dos artigos de fundo.
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De repente, a tragédia. O general Sanjurjo morreu horrivelmente carbonizado, ia ocupar o seu lugar na 
diretoria militar do movimento, o avião, ou por levar carga a mais, ou por falta de força do motor, se não é 
que tudo vai dar à mesma causa, não conseguiu alçar o voo, foi bater numas árvores, depois contra um 
muro, à vista de toda aquela gente espanhola que acudira ao bota ‑fora, e ali, sob um sol impiedoso, arde‑
ram o avião e o general numa imensa tocha, ainda assim teve sorte o aviador, Ansaldo de seu nome, esca‑
pou com ferimentos e queimaduras sem maior gravidade. Dizia o general que não senhor, não pensava em 
deixar Portugal tão cedo, e era mentira, mas estas falsidades devemos ter a misericórdia de compreendê ‑las, 
são o pão da política, embora não saibamos se Deus pensa da mesma maneira, quem nos dirá que não foi 
punição divina, toda a gente sabe que Deus castiga sem pau nem pedra, do fogo é que já tem uma longa 
prática. Agora, ao mesmo tempo que o general Queipo de Llano proclama a ditadura militar em toda a 
Espanha, é o corpo do general Sanjurjo, também marquês de Riff, velado na igreja de Santo António do 
Estoril, e quando dizemos corpo, é o que dele resta, um tocozinho negro, parece um caixãozito de criança, 
homem que tão corpulento era em vida, reduzido ao triste tição, é bem verdade que não somos nada neste 
mundo, por mais que isto se repita e todos os dias o demonstrem, sempre nos custa a acreditar. Em guarda 
de honra ao grande cabo de guerra estão membros da Falange Espanhola, fardados da cabeça aos pés, isto 
é, de camisa azul, calça preta, punhal no cinto de couro, de onde terá saído esta gente é o que eu me per‑
gunto, de certeza não foram enviados de Marrocos a todo o vapor para as solenes exéquias, aquela mesma 
criança no ‑lo saberia dizer, apesar de inocente e analfabeta, se em Portugal, como informou o Pueblo Gal‑
lego, estão cinquenta mil espanhóis, claro que não se limitaram a trazer mudas de roupa branca, também 
meteram na bagagem, para o que desse e viesse, a calça preta e a camisa azul, mais o punhal, só não espe‑
ravam que tivessem de mostrar tudo à luz do dia por tão dolorosos motivos. Porém, nestes rostos, marcados 
por uma dor viril, há um clarão de triunfo e glória, a morte, afinal, é a noiva eterna a cujos braços o homem 
valente sempre há de aspirar, virgem intocada que, entre todos, prefere os espanhóis, especialmente se são 
militares. Amanhã, quando os restos mortais do general Sanjurjo forem transportados num armão puxado 
a mulas, adejarão sobre eles, quais anjos da boa nova, as notícias de que as colunas motorizadas avançam 
sobre Madrid, o cerco está consumado, o assalto final será uma questão de horas. Diz ‑se que já não há 
governo na capital, mas igualmente se diz, sem reparar na contradição, que o mesmo governo que não 
existe decidiu autorizar os membros da Frente Popular a levantarem as armas e as munições de que preci‑
sarem. Contudo, é apenas o estertor do demónio. Não tarda que a Virgem do Pilar esmague sob os seus 
cândidos pés a serpente da malícia, o crescente da lua levantar ‑se ‑á sobre os cemitérios da iniquidade, já 
estão desembarcando no sul da Espanha milhares de soldados marroquinos, com eles, ecumenicamente, 
restabeleceremos o império da cruz e do rosário sobre o odioso símbolo do martelo e da foice. […]

A Lídia, que também tão pouco é, fala Ricardo Reis dos sucessos do país vizinho, ela conta ‑lhe que os 
espanhóis do hotel celebraram o acontecimento com uma grande festa, nem a trágica morte do general 
os desanimou, e agora não se passa uma noite que não haja garrafas de champanhe francês abertas, o 
gerente Salvador anda feliz a mais não poder ser, o Pimenta fala castelhano como de nascença, Ramón e 
Felipe não cabem nos encontros dos casacos desde que souberam que o general Franco é galego, de El 
Ferrol, e alguém, no outro dia, teve mesmo a ideia de hastear uma bandeira espanhola na varanda do hotel 
em sinal de aliança hispano ‑portuguesa, estão só à espera de que o prato da balança desça mais um boca‑
dinho, E tu, perguntou Ricardo Reis, que pensas tu da Espanha, do que lá se está a passar, Eu não sou nada, 
não tenho instrução, o senhor doutor é que deve saber, com tantos estudos que fez para chegar à posição 
que tem, acho que quanto mais alto se sobe, mais longe se avista, Assim em cada lago a lua toda brilha, 
porque alta vive, O senhor doutor diz as coisas duma maneira tão bonita, Aquilo, em Espanha, estava uma 
balbúrdia, uma desordem, era preciso que viesse alguém pôr cobro aos desvarios, só podia ser o exército, 
como aconteceu aqui, é assim em toda a parte, São assuntos de que eu não sei falar, o meu irmão diz, Ora, 
o teu irmão, nem preciso de ouvir falar o teu irmão para saber o que ele diz, Realmente, são duas pessoas 
muito diferentes, o senhor doutor e o meu irmão, Que diz ele, afinal, Diz que os militares não ganharão 
porque vão ter todo o povo contra eles […]. (pp. 371 ‑376)13
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(13)  «Incapaz de optar, é bombardeado por notícias, opiniões, cenas a que assiste, como a dos refugiados espanhóis no Hotel Bragança, cobertos  
de joias a imprecar contra o governo republicano. Se a notícia do levantamento do exército lhe causa vertigem e “uma impressão de 
descolamento interior, como se de súbito tivesse caído em queda Iivre sem ter a certeza de estar o chão perto” (p. 371), ao dialogar com Lídia, 
sobre quem pretende exercer um domínio fascinante, as suas opiniões parecem já elaboradas, magistrais, proferidas com certo tom doutoral 
que lhe confere a sua posição, o seu nível cultural evidentemente superior ao dela. Não se lhe quer assemelhar pois em momento algum da 
relação extrapoética, esta Lídia merece escapar à condição de criada. Reagindo a ela, as suas opiniões são quase sempre reacionárias.» (ibid., 
p. 122)
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TEXTO CRÍTICO

FACTUALIDADE DA FICÇÃO: RICARDO REIS E PESSOA EM SARAMAGO
maria aLzira seixo

Em O ano da morte de Ricardo Reis, Saramago ficcionaliza o último período da vida do aludido heteró‑
nimo pessoano, autor de odes clássicas de timbre horaciano e estoico. Fiel ao modo temático que inaugu‑
rara em Memorial do convento, o romancista trabalha aqui também uma época histórica determinada, que 
evoca por meio de processos descritivos de tipo realista (radicação cronológica, fidelidade aos aconteci‑
mentos, encenação de personagens com existência real), ao mesmo tempo que organiza ambos os con‑
juntos narrativos em torno de um facto (acontecimento) inteiramente inventado, e que se manifesta em 
plena impossibilidade de sucesso, se se tiver em conta a sua relação de plausibilidade com o mundo empí‑
rico. […]

A aliança do facto com a ficção corresponde ao que Saramago chama por vezes, quando reflete oral‑
mente sobre a conceção dos seus romances, uma «ideia» — que os organiza e que os conduz. Esta «ideia», 
cujo alcance simbólico e ideológico pode ser apreciado em estudos críticos, equivale à forma ‑romance que 
é fielmente a sua desde há dez anos. A forma ‑romance de Saramago, constituída por um tipo de discurso 
muito articular, e agenciando correntes de sentido específicas, insiste, através de uma proposta concreta de 
relação entre a escrita e o social, num modelo muito particular de leitura da História, passível de se correla‑
cionar com aquilo que Lubomir Dolezel designa por «literary transduction», e no qual a noção de historici‑
dade coincide em grande arte com a própria noção de sociedade (em termos de uma reflexividade ideo‑
lógica da escrita, também aparentada com os desenvolvimentos manifestos nos trabalhos de Michel de 
Certeau). Com efeito, Saramago também diz, quando fala dos seus romances, que tudo é História, e que 
toda a narrativa dá conta do passado, o que pode fazer equivaler enunciação e referência (como assinalá‑
mos atrás) e considerar o texto em processo de escrita como uma espécie de paradigma temporal passado/ 
/presente (quer dizer: um sistema de escolhas que faz do presente uma grelha de escolha de leitura de um 
passado suscetível de criar, por sua vez, através de alterações fictivas, e sobretudo através da escrita que 
seleciona essas escolhas de leitura, o próprio presente — onde a dimensão estética produz o efeito de 
correção ética), ou ainda como um efeito de interpretação do mundo, cuja abordagem de descodificação 
possível faz (factualiza) esse mesmo mundo, ou ainda, acrescentemos, reorganizando os conceitos, como 
um mundo possível cujo efeito de real consiste em articular uma leitura face ao «outro» (leitura ou leitor) e 
assim justamente instituir o tempo do vivido, e portanto a ilusão, já não da referência, mas da ficção. Pelo 
que de certo modo as relações entre facto e ficção se encontrariam, pelo menos parcialmente, invertidas.

Se aceitarmos estes argumentos, poderemos compreender uma certa relação que os romances de 
Saramago entretecem habitualmente com a alegoria. Macroestrutura narrativa, num sentido fixo no qual 
nada acontece a não ser o que já se sabia, ou julgamento de valor que afixa desde o início uma história já 
conhecida, os movimentos ficcionais inesperados que configuram a tessitura alegórica (sequências, temas, 
situações) surgem em Saramago como «desvios semânticos» (e estou a pensar na noção de «semantic 
deviation», de Alan Bailin, que considera a organização do mundo ficcional como um conjunto de proposi‑
ções dependentes de relações de consistência, em sentido semelhante ao da conceção de preditibili-
dade proposta por Umberto Eco, quer no plano da produção do texto quer no da sua receção). E o que se 
passa particularmente com O ano da morte de Ricardo Reis é que esses desvios semânticos, ao quebrarem a 
consistência das relações de possibilidade na constituição do seu mundo ficcional, ou curto ‑circuitando a 
preditibilidade do leitor, aparecem afinal como indicadores dos factos históricos, ao passo que as compo‑
nentes ficcionais fazem parte da coesão desse mesmo mundo. Um exemplo desse processo poderia ser o 
das mulheres de Reis (que apenas existem na ficção de Saramago): Lídia, a musa da sua poesia (na história 
literária) é uma criada do Hotel Bragança, de existência factual em Lisboa, próximo do Tejo; e Marcenda, que 
não existe nos dados da História, é pura invenção do romancista que aparece a justificar os interesses médi‑
cos de Reis (devido a uma afeção patológica em suas mãos) tanto como os seus interesses afetivos (pro‑
vinda de uma educação burguesa que a coloca ao nível social do poeta, neste ponto dissociado de Lídia). 
A musa é, no romance, a criatura prosaica e simpática, enquanto Marcenda representa a figura poética e 
idealizada que não chega a tomar conhecimento da existência (própria ou figurada) do seu escritor.
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Por outro lado, a ficção pode ser considerada como um ponto de partida do carácter fictivo do texto; 
quer dizer: a ficção (o facto de Fernando Pessoa ter imaginado um heterónimo como Ricardo Reis) torna ‑se 
facto (Ricardo Reis é constituído e de algum modo realizado pela sua obra), e através dele a literatura 
engendra ‑se num processo sequencial e autonímico cujos sentidos e alcance nos não são imediatamente 
acessíveis. O trabalho de intertextualidade é provavelmente um dos mais sensíveis no que toca a este 
aspeto da questão: Saramago escrevendo a partir de Pessoa em 1984, um ano antes do cinquentenário da 
sua morte e quatro anos antes da do seu nascimento; Saramago integrando nos motivos literários abundan‑
tes alusões a vários escritores portugueses — Eça e Camões, entre outros; Saramago incorporando no seu 
texto, por variadíssimas vezes e em vários tipos de registos, excertos das Odes de Ricardo Reis — o que é 
afinal o único facto efetivamente acontecido (ou pelo menos concreto) que suporta todo este conjunto de 
ficção.

Motivo literário e simbólico é também o da referência frequente a um livro dado como da autoria de 
Herbert Quain, nomeadamente no início e na conclusão do romance; trata ‑se de uma narrativa policial que 
Reis tomara da biblioteca do navio onde viajara do Brasil, e que se intitulava The god of the labyrinth; não 
tendo terminado a sua leitura, e esquecendo ‑se de o restituir, leva ‑o consigo no momento em que Fer‑
nando Pessoa o vem procurar para que abalem ambos para os territórios da morte, numa alegoria difusa 
— quer da identidade e perda da criação poética, quer da identificação relativa da galáxia pessoana, quer 
do próprio ato genérico e totalizador da criação literária; e leva o livro, dizendo: «Deixo o mundo aliviado de 
um enigma», enigma cujo traçado a existência do livro na ficção afinal fundou.

Na verdade, a figura do labirinto, o jogo com a pronúncia portuguesa do nome Quain (assimilável, em 
relação paronímica, a «quem», e em formulação interrogativa ou apropriativa, correlacionando ‑se com pes‑
soas, e muito nitidamente com o conteúdo de «pessoa» do poeta ortónimo e com a questão da identidade 
e da heteronímia — e da problemática da relação entre autor, narrador e personagens na escrita de ficção), 
a referência à língua inglesa (quase uma língua materna, para o escritor do Livro do desassossego), assim 
como as implicações borgesianas e mesmo joycianas do conjunto, fazem deste motivo do «labirinto», ligado 
ao «enigma», um elemento relevante de uma leitura hermenêutica da obra, assim como um emblema fic‑
cional da composição da personalidade de Reis por Pessoa e por Saramago, ao mesmo tempo que funciona 
como «mise -en -abîme» do livro que lemos enquanto motivo essencial mais vasto do efeito de conheci‑
mento.

Compreende ‑se deste modo como o empreendimento de Saramago procura juntar a dinâmica tex‑
tual do possível com a do impossível, através da aceitação dos dados pseudorreferenciais que quebram a 
lógica do universo proposto. Tal universo, comunicado à partida como fictivo — o leitor culto conhece 
Pessoa e Reis, assim como o mundo histórico ‑literário de ambos —, constitui ‑se através de um conjunto de 
processos atinentes à produção do efeito de real: acumulação de pormenores descritivos e de localização 
e identificação histórica, respeitantes à Lisboa da época; comportamento humano e moral de Ricardo Reis 
que tem em conta, além das informações exíguas fornecidas por Pessoa (e, para elas, a fonte é sempre a da 
célebre carta a Casais Monteiro de 13 de Janeiro de 1935), características inferidas da leitura das suas Odes; 
e as relações entre Reis e Pessoa, construídas apenas através de diálogos, em longas conversações desen‑
volvidas durante a aparição do fantasma do poeta, na sua maioria inesperadas, manifestadas pelo criador 
em relação à sua criatura, e que focam a relação entre a literatura e o mundo, entre o indivíduo e os outros, 
entre a sobredeterminação e o imprevisível (no que em última análise pode ser encarado como uma epifa‑
nia, não já da obra, em manifestação de composição inspirada e inelutável, ao seu autor, mas, pelo contrário, 
do autor, enquanto entidade diluída por entre textos e interpretações, à sua própria obra).

No que diz respeito à descrição de Lisboa e ao ambiente coevo do País, acontecimentos marcantes da 
época são registados sobretudo na medida em que suscitam, enquanto potencialidades evocativas, uma 
informação atual sobre os anos trinta; por outras palavras, é a visão do ano de 1936 hoje existente que 
comanda esta focalização do passado, até aqui ainda bem pouco «histórica», antes pragmática, no sentido 
de uma visão atual construtiva desse passado (e tangencial ao «performativo» que de início assinalámos), 
puro objeto de uma ficção reelaboradora. Por exemplo, Reis almoça no restaurante Irmãos Unidos (o que 
terá o mesmo efeito no leitor português que um romance escrito sobre Sartre teria se o descrevesse a 
almoçar no Café de Flore); ou então o pormenor narrativo que obriga Reis a apresentar ‑se na Pide, a polícia 
política salazarista; ou ainda o desembarque de Algeciras e os seus ecos na marinha portuguesa, que rele‑
vam de uma oposição já significativa ao governo de Salazar, pouco contestado na época, em termos mani‑
festos.
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Quanto à constituição da personagem de Ricardo Reis, verificamos que os seus predicados narrativos 
se orientam sempre em torno das seguintes ações: passeios na cidade (atitude ligada ao ponto precedente, 
na medida em que permite as descrições de exteriores e a ordenação de itinerários) e exercício da medicina 
(que é mais uma busca de efeito de real: uma vez que Pessoa nos deu a indicação de que Reis é médico, 
Saramago coloca ‑o à procura de um lugar onde possa exercer a sua profissão, que provisoriamente ocupará 
como substituto de um colega na policlínica do Largo de Camões). Mas os predicados verdadeiramente 
narrativos (os que constituem a intriga) são os que estabelecem as suas relações amorosas, assim como os 
que determinam os seus contactos com Fernando Pessoa. No que diz respeito aos amores, a fonte é a de 
uma relação estabelecida em termos de «o homem e a obra»; Reis é o heterónimo classicizante de Pessoa, 
situado na linha de Valéry mas bastante mais ligado aos autores antigos, sobretudo a Horácio, aos epicuris‑
tas e aos estoicos. Nesta medida, as musas das suas odes (Lídias, Chloés, Neeras) são entidades convencio‑
nais despojadas das particularidades específicas de mulheres realmente amadas, e não ficamos surpreen‑
didos por ver surgir, nas páginas de O ano da morte de Ricardo Reis, uma Lídia fresca quase de carne e osso, 
sensualmente o atraindo, contraposta a uma Marcenda (etimologicamente: a que murcha, ou seca) figura 
de salão e de papel. Só que essa Lídia não é mais que uma pobre criada do hotel onde ele se instalou, 
mulher sem cultura e sem convenção, que entra no seu quarto e no seu leito mais facilmente do que a 
outra se insere nos seus poemas; esta ficção do facto literário serve, assim, uma conceção ideológica de 
Saramago que faz com que Reis, monárquico e conservador, seja obrigado, através destes laços, a entrar em 
contacto com a realidade popular portuguesa, e com as suas tendências de simpatia para com os patriotas 
espanhóis, já que Lídia tem um irmão que é marinheiro num dos barcos que protagonizam uma revolta 
nacional falhada, organizada à semelhança dos movimentos políticos do país vizinho. É, aliás, com a morte 
do irmão que Lídia desaparece da vida de Reis, que então segue também Pessoa definitivamente para a 
morte, ou para o papel — e, com estas mortes, o que fica são de facto «os papéis», ou a literatura. Trata ‑se, 
portanto, aqui, de um caso de «desvio semântico», que não corresponde à previsibilidade do leitor, mas que 
dá consistência à ficção da História. Em todo o caso, o efeito paródico da construção da personagem de 
Lídia como uma serviçal é atenuado (porque não se pretende satirizar ou ridicularizar Reis, pretende ‑se tão‑
‑somente dar conta das contradições das suas relações com o mundo real — ao qual, de facto, ele não 
pertence) através da construção da outra personagem feminina, Marcenda, a mulher ideal tal como aparece 
na sua poesia, culta e distante, educada e com sentimentos delicados, que vem de tempos a tempos a 
Lisboa com o pai e se instala no mesmo hotel. Contudo, por um efeito de lógica romanesca que quebra, 
mais uma vez, a lógica da ficção literária que funda a factualidade deste romance, ela parte definitivamente 
também e deixa ‑o, sem mesmo chegar a saber que amou um poeta. O homem discreto, moderado, sensí‑
vel, amante da leitura e dos prazeres, mas pronto a sacrificar as paixões em prol da sua tranquilidade pessoal, 
tal como a leitura dos seus poemas no ‑lo poderá fazer imaginar, institui o protocolo de leitura que Sara‑
mago desenvolve na sua personagem. Ricardo Reis hesita entre duas mulheres que representam, uma, o 
amor desprovido de artifício, a outra, o amor integrado na convenção.

Na última série dos predicados da personagem, os encontros com Pessoa revelam ‑se ‑nos, porém, 
como portadores de alguns dos aspetos mais interessantes do nosso tópico. Expectativa, previsibilidade e 
antecipação são três possibilidades maiores da cooperação do leitor na constituição dos mundos possíveis, 
segundo o tratamento que deles faz Umberto Eco. Ora os encontros entre Reis e Pessoa definem a estrutura 
não só ficcional do texto mas também a de um encontro social entre o texto, o seu leitor e a história que lê 
a História. O mesmo é dizer que o leitor que inicia a leitura de O ano da morte de Ricardo Reis espera obvia‑
mente que o livro lhe fale de Fernando Pessoa nas relações que entretece com o seu heterónimo menos 
acessível e, de uma maneira geral, menos lido: de facto, Reis não apresenta a facilidade de integração na 
história literária que se encontra, por exemplo, no seu «irmão» Campos, poeta futurista, nem a hipotética 
ingenuidade filosófica de Caeiro, «escândalo» modernista reconhecido, nem sequer a modernidade estilha‑
çada e ofuscante de Soares, o criador do Livro do desassossego, ou mesmo a marca simbolista já em desuso 
do Pessoa ortónimo; Reis é um moderno que escreve odes clássicas, um homem que vive fora da sociedade 
do seu tempo, obcecado pela fuga do tempo e pela busca dos prazeres moderados, pelo amor plácido das 
ninfas e pelo discurso raciocinante e inteligente do mundo e da sensação. O leitor descobre então que Reis 
vive uma vida real, enquanto personagem de ficção, mas descobre ‑o depois de Pessoa ter já morrido. E as 
possibilidades de previsibilidade constituem ‑se: exercício da medicina, amores com Lídia, escrita dos poe‑
mas; biografia imaginária, portanto, e de alguém que só teve existência no plano da ficção existencial desen‑
volvida pela obra literária.
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Após o primeiro encontro com Pessoa (que o espera no quarto de hotel, após um passeio de passa‑
gem de Ano Novo pelas ruas da cidade), a antecipação institui ‑se em conjunto de possíveis narrativos, a 
partir de algumas direções de sentido que não tinham sido previstas, numa espécie de aliança da possibi‑
lidade com a contingência: outros encontros plausíveis; estatuto de comunicação entre a morte e a vida, e 
entre a literatura e o mundo; lógica das relações de imanência num ambiente marcado pelo sobrenatural 
da intervenção do fantasma; busca da identidade — «e, além disso, se refletirmos bem, quem é você», 
acrescentando ‑se a seguir: «tudo são palavras». No segundo encontro de ambos, ao canto da Rua de Santa 
Justa (rua moderna por excelência, com a alusão Eiffel), confrontam ‑se deste modo: «Quem estiver a olhar 
para nós, a quem é que vê, a si ou a mim, Vê ‑o a si, ou melhor, vê um vulto que não é nem você nem eu, 
Uma soma de nós ambos dividida por dois, Não, diria antes que o produto da multiplicação de um pelo 
outro, Existe essa aritmética, Dois, sejam eles quem forem, não se soma, multiplicam ‑se». No capítulo 
seguinte, Reis observa a Pessoa: «Você disse que o poeta é um fingidor», e Pessoa riposta: «Eu o confesso, 
são adivinhações que nos saem pela boca sem que saibamos que caminho andámos para lá chegar, o pior 
é que morri antes sem ter percebido se é o poeta que se finge de homem ou o homem que se finge de 
poeta […] Eu apenas fingi, você finge ‑se.» Reis é portanto concebido como uma entidade de ficção que 
partilha da realidade do criador mas a ele se assimila ou assimila ‑o ao seu estado de ser vivo no espírito do 
leitor. Um dia, refletindo sobre uma representação de teatro a que tinha assistido no Teatro Nacional (Tá -Mar, 
de Alfredo Cortez), Reis reflete, «acha que o objeto da arte não é a imitação, que foi fraqueza censurável do 
autor escrever a peça no linguajar nazareno, ou no que supôs ser esse linguajar, esquecido de que a reali‑
dade não suporta o seu reflexo, rejeita ‑o, só uma outra realidade, qual seja, pode ser colocada no lugar 
daquela que se quis expressar, e, sendo diferentes entre si, mutuamente se mostram, explicam e enumeram, 
a realidade como invenção que foi, a realidade como invenção que será». Eis o preceito de Saramago: a 
realidade como invenção passada e a invenção como realidade a vir — que esboça a definição do sentido 
da maior parte dos seus romances, incluindo a escrita da História no texto de ficção, a relação mundo/lite‑
ratura e as irradiações literárias do acontecimento no campo ficcional. A ficção poderá, pois, ser, para José 
Saramago, uma leitura crítica da realidade, já que a leitura é sempre, pelo facto de só poder exprimir ‑se 
através da linguagem, uma reescrita e, em si mesma, um acontecimento, um facto determinante da evolu‑
ção do sentido e da vida. Aí temos, aliás, a manifestação de uma consciência de dominação teórica de toda 
a atividade da escrita, ou pelo menos da necessidade que dela retira.

Em conclusão, insistiremos nas relações de interdependência dos dois registos, o factual e o ficcional, 
na construção do texto literário; por outras palavras, a automatização da comunicação linguística que 
deverá ser quebrada para que o efeito poético se produza encontra aqui o seu equivalente ficcional pelo 
facto «impossível» que subtrai as características de simples descrição histórica, ou biográfica, ou panegírica, 
a textos que ainda por cima têm sempre uma pertença genológica determinada pelo autor ou instância 
editorial equivalente (na capa anota ‑se a designação de «romance»). Mas O ano da morte de Ricardo Reis 
ajuda ‑nos a retomar esta conclusão de uma perspetiva menos banal, e eventualmente produtora de desen‑
volvimentos futuros: é que a ficção literária pode, por si própria, constituir um facto definido que muda a 
História (literária), e que tais factos são suscetíveis de reescritas diferenciadas e divergentes, que produzem 
ficções, deslocando assim os horizontes de expectativa e reconstruindo os protocolos de leitura que não 
apenas a crítica, mas também a teoria, parece, estão interessadas em seguir na mudança dos tempos e das 
perspetivas.

maria aLzira seixo, «Factualidade da ficção: Ricardo Reis e Pessoa em Saramago»,  
in Lugares da ficção em Saramago, Lisboa, IN ‑CM, 1999, pp. 83 ‑95.
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106.	 	José	Saramago
	 	 	 Vídeo	introdutório

    No vídeo de introdução à unidade, são referidos os principais factos da vida de José Saramago e da sua 
obra literária. O vídeo contém também informações sobre o romance O ano da morte de Ricardo Reis. 

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Depois	de	interrogar	os	alunos	sobre	o	que	conhecem	acerca	da	vida	e	da	obra	do	autor	de O ano da 
morte de Ricardo Reis.

107.	 	Estrutura	da	obra	O ano da morte de Ricardo Reis
	 	 	 Apresentação	em	PowerPoint

    A apresentação pretende explicar o modo como o romance está organizado, sendo apresentada a ordem 
cronológica dos acontecimentos, com referências a aspetos fulcrais da narrativa e das personagens.

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	O	professor	poderá	usar	o	PowerPoint	no	início	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	ter	
uma perspetiva geral da obra. O PowerPoint pode ser explorado em articulação com o texto da  
«Sistematização de conhecimentos» da página 274.

108.	 	Relações	entre	as	personagens	na	obra	O ano da morte de Ricardo Reis
	 	 	 Apresentação	em	PowerPoint

    O PowerPoint apresenta as principais personagens da obra e explica a relação que existe entre elas.

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Aquando	da	análise	de	excertos	do	romance.

	 	 	 •	 	No	fim	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	sistematizar	conclusões.

109.	 	Intertextualidade	em	O ano da morte de Ricardo Reis
	 	 	 Apresentação	em	PowerPoint

    O PowerPoint apresenta informações sobre referências literárias presentes na obra, mostrando como o 
romance é construído através do diálogo com outros textos. 

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Aquando	da	análise	de	excertos	do	romance,	à	medida	que	surjam	referências	a	outros	textos	literários;

	 	 	 •	 	No	fim	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	sistematizar	conclusões	(o	PowerPoint	pode	
ser explorado em articulação com o texto da «Sistematização de conhecimentos» das páginas 273‑274).

110.	 	A	relação	entre	a	ficção	e	a	História	em	O ano da morte de Ricardo Reis
	 	 	 Apresentação	em	PowerPoint

    O PowerPoint apresenta informações sobre referências ao tempo histórico presentes na obra, as quais 
evidenciam a forte dimensão crítica do romance.

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Aquando	da	análise	de	excertos	do	romance,	à	medida	que	surjam	referências	a	outros	textos	literários.

	 	 	 •	 	No	fim	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	sistematizar	conclusões	(o	PowerPoint	pode	
ser explorado em articulação com o texto da «Sistematização de conhecimentos» das páginas 271‑272).

GUIÃO DE EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMÉDIA
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111.		 O ano da morte de Ricardo Reis	—	linguagem	e	estilo
	 	 	 PowerPoint

    O PowerPoint apresenta informações sobre as principais características da escrita literária de José Saramago 
evidenciadas na obra.

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Aquando	da	análise	de	excertos	do	romance.

	 	 	 •	 	No	fim	do	estudo	do	romance,	para	que	os	alunos	possam	sistematizar	conclusões	(o	PowerPoint	pode	
ser explorado em articulação com o texto da «Sistematização de conhecimentos» da página 276).

112.	 	«Deambulação	por	Lisboa»
	 	 	 Faixa	áudio	14

    O ficheiro inclui uma leitura do excerto intitulado «Deambulação por Lisboa», d’O ano da morte de Ricardo 
Reis. 

113.	 	«Ricardo	Reis	interrogado»
	 	 	 	Faixa	áudio

    O ficheiro inclui uma leitura do excerto intitulado «Ricardo Reis interrogado», d’O ano da morte de Ricardo 
Reis. 

114.	 	Ficha	formativa	complementar	e	cenários	de	resposta
	 	 	 Ficha	de	avaliação

    A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos da Educação Literária de 10.º ano (lírica camoniana).

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	Como	consolidação/revisão	de	conteúdos	estudados	na	unidade	«O ano da morte de Ricardo Reis». Com 
o texto B, serão retomados conteúdos de 10.º ano.

115.	 	Ficha	de	compreensão	do	oral	e	cenários	de	resposta
	 	 	 Ficha	de	avaliação

    A ficha formativa, elaborada segundo o modelo do Exame Nacional, inclui dois textos (A e B) no Grupo I. 
Com o texto B, são retomados conteúdos da Educação Literária de 10.º ano (lírica camoniana).

	 	 	 Sugestão	para	utilização	do	recurso:

	 	 	 •	 	O	exercício	de	compreensão	do	oral	é	elaborado	a	partir	de	um	excerto	do	debate	entre	José	Saramago	
e o Padre Joaquim Carreira das Neves.




